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§ 18 Kokouksen avaus 
§ 19 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
§ 22 Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelu 
§ 23 Yhteenveto EAKR- yritystukipäätöksistä 
§ 24 Varsinais-Suomen maaseutuohjelman hanke- ja yritysrahoituksen kooste 2014-2020 
§ 25 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät keski-suomen ELY-keskuksen ESR-

hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen - 
dataosaamisesta ja tiedolla johtamisesta uusia palvelukonsepteja 

§ 26 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle digireaktori: digituotteiden ja -palveluiden kehittäjä 

§ 27 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle digisosku 

§ 28 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät ESR-hankkeet, myönteinen esitys 
Hämeen ELY-keskuksen käsittelyssä olevalle hankkeelle kesto kestävää toimintaa ja 
tulevaisuutta hanke 

§ 29 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle nuorten digitaalinen työelämätaitojen 
valmennuskokonaisuus 

§ 30 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle osuu ja uppoaa - osuva ja vaikuttava 360-vr-
materiaali modernien digitaalisten valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja 
perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin 

§ 31 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle podi - polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen 
ja oppimiseen 

§ 32 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle verkko - ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja 
parempaan hyvinvointiin 

§ 33 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle tulevaisuuden tulkkaustaidot - digitaalisuus 
tulkkikoulutuksessa ja työelämässä 

§ 34 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Virtual platform for medical device training 

§ 35 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELYkeskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle muutoskyvykäs yritys 

§ 36 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle ttdloikka - työhyvinvointia tuottava digiloikka 
automaation ja datatalouden edistämiseksi 

§ 37 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi - 
valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille Varsinais-Suomessa 

§ 38 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-
hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle innotutka - yrittäjien kestävillä innovaatioilla 
menestystä muuttuneissa olosuhteissa 
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§ 39 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-

hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle jatku - yritysten jatkuva oppiminen muutoksessa 
§ 40 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-

hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle maahanmuuttajat mukaan Varsinais-Suomen 
digiloikkaan 

§ 41 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, 
myönteinen esitys hankkeelle food Hub -elämystori 

§ 42 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, 
myönteinen esitys hankkeelle Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) 

§ 43 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, 
myönteinen esitys hankkeelle Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle 

§ 44 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset 
EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle e -Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja 
empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa 

§ 45 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset 
EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-
Suomi 

§ 46 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset 
EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Kokemusten talo - Virtuaalisista 
elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia 

§ 47 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset 
EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle React EAKR: Keraaminen purkujäte 
kiertotaloudessa 

§ 48 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset 
EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

§ 49 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, 
kielteinen esitys hankkeelle Lounapuisto Power to X 

§ 50 Etelä-Suomen EAKR-haku 16.8.-30.9.2021 
§ 51 Tiedoksi annettavat asiat 
§ 52 Muut asiat 
§ 53 Seuraavan kokouksen ajankohta 
§ 54 Kokouksen päättäminen 
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Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2020 
KOKOUSAIKA 21.06.2021 klo  13.00 – 14.47 
KOKOUSPAIKKA Teams -kokous 
PYKÄLÄT § 18-54 Sivut  
 

                                                                                              
 Kanerva Ilkka, puheenjohtaja  
Kuntajäsenet Eloranta Eeva-Johanna  
 Heikkilä Lauri  
 Häkämies Kari 1.vpj.  
 Lindberg Marko  
 Ruottu Annina  
 Virtanen Jarkko  
Valtion alueviranomaiset   
Varsinais-Suomen ELY -keskus Metsä-Tokila Timo  
Varsinais-Suomen ELY -keskus  Madekivi  Olli 2. vpj.  
Varsinais-Suomen ELY -keskus  Päiviö  Tuovi  
Varsinais-Suomen ELY -keskus  Mäkelä Timo  
   
   
Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt   
SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Linna Kristiina  
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Leinonen Kalle (saapui 13.57, §10)  
AKAVA Varsinais-Suomi Tolonen Risto   
MTK Varsinais-Suomi Myllymäki Paavo  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alvesalo Piia 3.vpj.  
Turun Kauppakamari Leiwo Kaisa  
Varsinais-Suomen Yrittäjät Munter Hanna  
Sondip Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry Viljanen Carita  
 
Asiantuntijat 

  

Turun seutukunta Kyynäräinen Niko  
Åboland Eklund Tomas  
Vakka - Suomen seutukunta 
Loimaan seutukunta 

Torvinen Katariina  
Tunkkari Matti 

 

Turun ammattikorkeakoulu Soini Juhani  
Åbo Akademi Willför Stefan  
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Taipale Maria  
Turku Science Park Oy Puhtila Marko  
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Nokelainen Mika  
Pro Agria Länsi-Suomi Iltanen Sami  
Suomen metsäkeskus/Lounais-Suomi Rautalin Minna  
Varsinais-Suomen Leader –ryhmät  Teuri Maarit  
Uudenmaan liitto Taronen Antti  
Järjestöjaosto pj. (V-S Kylät ry.) 
Elinkeino- ja ilmastovastuujaoston pj.  (VARELY)  

Linkoranta Tauno 
Metsä-Tokila Timo 

 

  

PÄÄSIHTEERI, ESITTELIJÄ Nuotio Tarja  Aluekehitysjohtaja  
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Högblom Esa  Erikoissuunnittelija  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Roslakka Ville                                        Erikoissuunnittelija 

Partanen Petteri                                     Elinkeinopäällikkö 
Heinonen Sami                                      Saaristo-ja maaseutuasiamies 
Lauttamäki Salla-Maria                          Erikoissuunnittelija 

KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA Koivukangas Minna                               ESR-koordinaattori/KES-ELY 
Villa Mika                                               ESR-koordinaattori/KES-ELY 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS § 19 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA § 21 
ALLEKIRJOITUKSET  

Ilkka Kanerva 
puheenjohtaja 
 

 
Esa Högblom  
sihteeri 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
 
Maakuntavirasto 
 
Risto Tolonen                                                  Annina Ruottu 
pöytäkirjantarkastaja                                       pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjantarkastajat 

§ 18 KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen. 
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avasi kokouksen. 
 _____ 
  
§ 19 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Asia Varsinais-Suomen maakuntahallitus asetti maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessaan 
16.10.2017 (§ 145), nimesi kuntajäsenet, sekä vahvisti maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon. 
Lisäksi yhteistyöryhmälle on nimetty puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.  

 
 Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asi-

anmukaisesti kutsuttu koolle.  
 
 Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 15.6.2021. 
  
Ehdotus Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä saman aikaan, Todetaan 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni olivat käytössä saman aikaan. Todettiin 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 _____ 
 
§ 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Asia Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen. 
 
Ehdotus Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 _____ 
 
§ 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

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

 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti. 
  

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kokouksen puheenjohtajalle 
hyväksymistä varten. 
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille pöytäkirjan 
hyväksymisestään. 

 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan 
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan aluekehitysjohtajalle ja ko-
kouksen sihteerille. 

 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja 
 allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Leinosen ja Annina Ruotun. 
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Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tarkistaa pöytäkirjan sähköisesti. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tolosen ja Annina Ruotun. 
 _____ 
 
§ 22 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040+ VALMISTELU 

Asia Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelun tavoitteena on moderni, innostava maa-
kuntastrategia, jonka avulla rakennetaan yhä vahvempaa kumppanuutta ja Varsinais-Suomea, jos-
sa elämisen laatu on parasta. 

 
 Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen asiakirja, joka sisältää sekä maakuntasuunnitel-

man ja maakuntaohjelman. Maakuntasuunnitelma kuvaa maakunnan tavoiteltua kehitystä, jota ha-
vainnollistetaan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän visiolla. Neljän vuoden välein laadittava 
maakuntaohjelma sisältää puolestaan maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja mui-
hin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.  

 
 Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu on edennyt tilannekatsauksesta 

tahtotilan määrittelyn kautta toimenpidevaiheeseen. Valmistelussa maakuntastrategiatyön arvoiksi 
esitetään vastuullisuutta, saavutettavuutta, luotettavuutta ja uteliaisuutta. Strategian keskeisimmät 
sisällöt kiteytyvät neljään visioon, joiden mukaan Varsinais-Suomi on vuonna 2040: 

 
1. Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä. 
2. Jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta. 
3. Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta. 
4. Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta. 

 
 Valmistelu etenee seuraavaksi toimenpiteiden tarkentamiseen, vastuutahojen määrittelemiseen 

sekä maakuntastrategian viestinnän suunnitteluun. Kommenttikierrokselle esitettävä luonnosversio 
strategiasta toimitetaan maakuntahallituksen elokuun kokoukseen.  

 
 Mukana valmistelussa ovat olleet kunnat, valtion viranomaiset, korkeakoulut sekä alueiden kehit-

tämiseen osallistuvat yhteisöt, järjestöt ja yritykset. Reilun puolen vuoden aikana on järjestetty noin 
20 työpajaa ja kokousta, joihin on osallistunut reilusti yli 100 henkeä. Valmistelusta vastaa Varsi-
nais-Suomen liiton kumppanuustiimi, ja siinä fasilitoijana ja konsultointitukena toimii 4FRONT Oy.  

 
 Oheismateriaalina on luonnos Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ elementeistä. 
 
Ehdotus Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki esittelee asian. 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
Esittely Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio kiitti aluksi niin strategiaprosessin valmistelijoita kuin siihen osallis-

tuneita. 
 
 Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki esitteli asian kerraten ensin valmistelupolun alusta lu-

kien nykyhetkeen asti. Syksyllä 2020 alkaneeseen prosessiin on osallistunut eri vaiheissa 50-120 
henkilöä (ilmoittautuneita 280), työpajoja ja tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 20 kpl ja työskentelyä 
on tehty myös Howspace -alustalla vuorovaikutteisesti. Työvaiheet voidaan jakaa tulevaisuusku-
van, tahtotilan ja toiminnan määrittelyvaiheisiin.  
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 Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ keskeiset elementit ovat SWOT-analyysi ja skenaa-
riot sekä tahtotilan ilmaus ja toimenpiteet. Strategia sisältää lisäksi mission, arvo- ja visiomäärit-
teet. Toimenpiteet (46 kpl) edustavat strategian kovaa toteuttamisen ydintä.  

 
 Nostoja visioista: 1) Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edellä-

kävijä, 2) Yhteisöllisyys ja hyvinvointi, 3) Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvan päätösten maa-
kunta, 4) Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen maakunta. 

 
 Kumppanuusajattelu on edelleen kaiken keskiössä. Toimintatapoina strategiatyötä ohjaavat vas-

tuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Erityisiä painopisteitä ovat:  
 

• Kumppanuus ja kumppanuustyö 
• Saaristomeri, ainutlaatuinen luonto 
• Osaaminen ja sivistys; oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyö 
• Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 
• Kansainvälisyys ja vahvat toimialat 

 
 
 Uusina elementteinä strategiatyössä ovat luottamus ja uteliaisuus, ihmislähtöisyys ja osallisuus, 

kestävä kasvu sekä erityisesti panostus toimeenpanoon ja työkaluihin. 
  
 Valmistelun jatkotyö koostuu pääosin strategia-asiakirjan kokoamisesta ja kirjoitustyöstä. Elokuus-

sa (18.8) järjestetään laaja ”Tehdään yhdessä strategiasta totta!” -sidosryhmätilaisuus palautteiden 
saamiseksi ja strategia lähetetään syyskuun lopulla kommenttikierrokselle, jonka tulosten perus-
teella tehdään viimeiset täsmennykset. Strategia on tarkoitus käsitellä ja vahvistaa maakuntaval-
tuustossa joulukuussa 2021. 

 
 Käydyssä keskustelussa strategiatyö ja sen painopisteet keräsivät laajasti kiitosta. Erityisesti yh-

dessä tekemisen eetos ja kestävän kasvun näkökulmia pidettiin hyvinä. Strategiaprosessia pidettiin 
tuoreena, hyvin osallistavana ja hyvin erilaisia näkökulmia huomioivana. Työryhmiä ja työpajatyös-
kentelyä pidettiin myös onnistuneena. Osa prosessiin osallistuneista toimijoista on käsitellyt asiaa 
myös omissa organisaatioissaan eri tavoin. Keskustelussa nostettiin lisäksi esille erilaisia logistiik-
kaan, yritysten osallistamiseen, ikääntymiseen sekä esimerkiksi kulttuuriin ja matkailuun liittyviä 
näkökohtia huomioitaviksi. 

 
 Lisätiedot: www.kumppanuusfoorumi.fi 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätiedot:  Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. +358 40 520 

0761 
 
  
§ 23 YHTEENVETO EAKR- YRITYSTUKIPÄÄTÖKSISTÄ 

Asia  Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista (7/2014) 27 §:n mukaan liike 
ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan 
yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa yhteenvetotiedot saapuneista yri-
tystukihakemuksista.  

 

mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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 EAKR-päätöksenteon käynnistyttyä 14.1.2015 TEM antoi ohjeen (TEM/70/00.03.05.02/2015) kos-
kien käsittelyssä olevien yritystukihakemusten yhteenvetotietojen viemisestä MYR:iin ennen pää-
töksentekoa. Ohjeen mukaan yhteenvetotiedot sisältävät:  

 
 Ohjeen mukaan yhteenvetotiedot sisältävät:  
 

 tukiryhmä (= yrityksen kehittämisavustus)  
 listauksen ajanjakso  
 listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten kappalemäärä  
 listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten euromäärä yhteensä  
 hankkeiden ja haettujen avustusten määrät kuntakohtaisesti  
 hankkeiden ja haettujen avustusten määrät toimialakohtaisesti (TOL numerotaso) 

 
  
 Saapuneet EAKR-rahoitukseen kohdistuneet hakemukset on esitelty MYR:n sihteeristössä ennen 

päätöksentekoa. Em. ohjeessa todetaan myös, että maakuntien yhteistyöryhmille pitää toimittaa 
ainakin kerran vuodessa yhteenveto myönnetyistä avustuksista. Yhteenvedon tarkemmasta tieto-
sisällöstä ELY-keskuksen sopivat maakuntien yhteistyöryhmien kanssa erikseen. Huomioitava on 
kuitenkin, että yhteenveto ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa.  

 
 Oheismateriaalina olevassa EAKR-yritystukia koskevassa päätöskoonnissa on esitetty julkistetta-

vissa olevat ammatti- ja liikesalaisuuksia sisältämättömät tiedot 9.12.2020 – 9.6.2021 tehdyistä 
EAKR –yritystukipäätöksistä (EAKR). Kokouksessa 21.12.2020 esitettiin vastaavat tiedot ajalta 
2.6.2020 - 8.12.2020. 

 
 Osaan koonnissa esitetyistä päätöksistä (eritelty) on kohdistettu REACT-EU välineen kautta Suo-

meen kanavoitua lisämäärärahaa. Lisämäärärahassa ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten 
tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talou-
den vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaa-
lisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.  

  
 
Ehdotus  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esittelee asian.  
 
 Merkitään tiedoksi.  
 
Esittely Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.  
 
 Tuki on painottunut yritysten investointi- ja kansainvälistymishankkeisiin korostaen mm. kestäviä 

tuotanto- ja toimintamalleja. Tuen kokonaismäärä 9.12.2020 – 9.6.2021 on vajaat 4 milj. euroa ja-
kautuen yhteensä 49 yritykselle. Rahoituskausi oli poikkeuksellinen sekä hankemäärän että rahoi-
tuksen määrän suhteen. 

 
 Rahoituslinjausten taustalla on syksyllä 2020 laadittu alueellinen selviytymissuunnitelma sekä 

TEM:lle tehdyt suunnitelmat sekä arvokkaat keskustelut seudullisten yrityspalvelukeskusten kans-
sa. Linjaukset mahdollistavat investointien rahoittamisen huomioiden samalla vienti,- kiertotalous -
ja vähähiilisyys- sekä myös T&K-näkökulman. Nämä painopisteet korostuvat myös nyt esitellyissä 
hankkeissa. Rahoitus sisältää osin perinteistä EAKR-rahoitusta mutta jo myös React-EU-
rahoitusta, jonka rooli ja määrä kasvavat seuraavilla tarkastelujaksoilla syksystä 2021 alkaen. Ku-
lunut tarkastelujakso oli erittäin hyvä hankemäärien ja sisällön suhteen ja tulevasta vuoden jaksos-
ta on lupa odottaa vieläkin parempaa kehittämistarpeiden purkautuessa pandemian jälkeen. 
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 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio totesi, että MYR:n sihteeristö käsittelee poikkeuksellisesti hankkeet 
yrityskohtaisesti, mikä mahdollistaa hyvän näkemyksen ja keskustelun.  

 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätiedot  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä, p. 0295 022 619, sp: etunimi.v.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
  
§ 24 VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTUOHJELMAN HANKE- JA YRITYSRAHOITUKSEN KOOSTE 2014-

2020 

Asia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahoituksen kooste vuosilta 2014 - 2020. 
 
Ehdotus Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esittelee asian. 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
Esittely Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian. 
 

Maaseutuohjelman avulla tuettiin maaseudun kehittämistä Varsinais-Suomessa vuosina 2014–
2020 65,8 miljoonalla eurolla, josta Leader-rahoituksen osuus 17,2 miljoonaa euroa ja muun rahoi-
tuksen osuus 48,6 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa 936 tuettua hanketta, joista 470 
yleishyödyllistä hanketta ja 466 myönnettyä yritystukihanketta. 

 
Hankehakemuksia tuli v. 2020 vireille 14 kpl, joista hyväksyttiin 9 kpl ja lisäksi Varsinais-Suomea 
koskevia hakemuksia tuli muissa ELY-keskuksissa vireille 11 kpl, joista hyväksyttiin 4 kpl.  (sidottiin 
v. 2020 yht. 1,87 M€). 
 
Koko ohjelmakaudella on hyväksytty rahoitettavaksi kaikkiaan 90 hanketta, joista Varsinais-
Suomen ELY- keskus hallinnoi 54 kpl. Hankkeista 37 toteutetaan vain Varsinais-Suomen alueella, 
muut 53 alueiden välisinä hankkeina. Hyväksyttyihin hankkeisiin on sidottu yht. 15,8 M€. Kehittä-
mishankkeissa korostuvat maaseutuyrittäjyyden kehittäminen. 
 
Yrityshankkeiden osalta myönteisiä päätöksiä (ELY) on tehty kaikkiaan 343 kpl, joilla yritystukea 
on myönnetty yhteensä n. 32,8 M€ (yksityinen rahoitusosuus näissä on yhteensä 108 M€). Runsas 
kolmannes tuesta kohdistuu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen. Hakemusmäärät 
ovat olleet edelliseen ohjelmakauteen verrattuna pienempiä, mutta yrityshankkeiden koko on ollut 
huomattavasti suurempi. Pääasiassa kyse on investointiavustuksista (perustamistukia 11 kpl ja in-
vestoinnin toteutettavuustutkimuksista (3 kpl). 
 
Leader-hanketukiin tehty kaikkiaan 335 myöntöpäätöstä ohjelmakaudella, joihin sidottu yht. 9,71 
M€. Leader-yritystukiin tehty kaikkiaan 103 myöntöpäätöstä, joihin sidottu yht. 1,59 M€. 
 
Uusi maaseutuohjelman rahoituskausi käynnistyy vuonna 2023. Tätä ennen sovelletaan siirtymä-
kauden mallia, jossa noudatetaan vanhan kauden säädöksiä mutta käytetään uuden kauden rahoi-
tusta. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätiedot Kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki, VARELY, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. +358 295 

022 573 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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§ 25 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE DATA- JA VERKOSTO-OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN - DATAOSAAMISESTA JA TIEDOLLA JOHTAMISESTA UUSIA 
PALVELUKONSEPTEJA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 8 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta. 
Hakuaika oli 15.12.2020–18.2.2021. 

 
 Hakemus 106846 Data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen – dataosaamisesta ja tiedolla johta-

misesta uusia palvelukonsepteja (hakija Alustapalvelu Sociala Oy). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 12.3.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 13.4.2021 hanketta ei ole esi-
tetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouk-
sessa 4.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 106846 Data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen – dataosaamisesta ja tiedolla johta-

misesta uusia palvelukonsepteja (hakija Alustapalvelu Sociala Oy).  
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 106846 Data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen – dataosaamisesta ja tiedolla johta-

misesta uusia palvelukonsepteja (hakija Alustapalvelu Sociala Oy). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Jaana Rantavaara, 0295 028 564, jaana.rantavaara@ely-keskus.fi 
  
§ 26 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE DIGIREAKTORI: DIGITUOTTEIDEN JA -
PALVELUIDEN KEHITTÄJÄ 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
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tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3. – 10.5.2021. 

 
 Hakemus 107273 DigiReaktori: digituotteiden ja -palveluiden kehittäjä (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  

  
 Hakemus 107273 DigiReaktori: digituotteiden ja -palveluiden kehittäjä (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy). 
 
Päätös Juhani Soini ja Marko Puhtila ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:    
 Hakemus 107273 DigiReaktori: digituotteiden ja -palveluiden kehittäjä (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
  
§ 27 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE DIGISOSKU 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
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sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107256 Digisosku (hakija Valo-Valmennusyhdistys ry). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107256 Digisosku (hakija Valo-Valmennusyhdistys ry). 
  
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107256 Digisosku (hakija Valo-Valmennusyhdistys ry). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Jaana Rantavaara, 0295 028 564, jaana.rantavaara@ely-keskus.fi 
 
  
§ 28 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN 

ESITYS HÄMEEN ELY-KESKUKSEN KÄSITTELYSSÄ OLEVALLE HANKKEELLE KESTO KESTÄVÄÄ 
TOIMINTAA JA TULEVAISUUTTA HANKE 

 
Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-

nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Hämeen ELY-keskus esittää rahoitettavaksi Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomen alueelle koh-

dentuvaa REACT-EU-hakemusta: 
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 Hakemus 107131 KESTO Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta hanke (hakija Opintotoiminnan kes-
kusliitto ry, osatoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy). 

 
 Hakemusta on käsitelty Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 

21.5.2021. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön kokouksessa 24.5.2021 hanketta on 
esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän 
sihteeristön kokouksessa 18.6.2021. 

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta eli puol-

taa Varsinais-Suomen osallistumista hankkeen rahoittamiseen:  
  
 Hakemus 107131 KESTO Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta hanke (hakija Opintotoiminnan kes-

kusliitto ry, osatoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy). 
 
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta eli puoltaa 

Varsinais-Suomen osallistumista hankkeen rahoittamiseen:  
  
 Hakemus 107131 KESTO Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta hanke (hakija Opintotoiminnan kes-

kusliitto ry, osatoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, 0295 025153, niina.lamberg@ely-keskus.fi 
  
§ 29 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE NUORTEN DIGITAALINEN 
TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUSKOKONAISUUS 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107042 Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus (hakija Talous ja 

Nuoret TAT ry). 
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 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-
Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  

  
 Hakemus 107042 Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus (hakija Talous ja 

Nuoret TAT ry). 
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:    
 Hakemus 107042 Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus (hakija Talous ja 

Nuoret TAT ry). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
  
§ 30 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE OSUU JA UPPOAA - OSUVA JA 
VAIKUTTAVA 360-VR-MATERIAALI MODERNIEN DIGITAALISTEN VALMISTUSTEKNOLOGIOIDEN 
KOULUTTAMISEEN JA PEREHDYTTÄMISEEN ERI KOHDERYHMIEN TARPEISIIN 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 hakemus 107268 Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten 

valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin (hakija 
Turun yliopisto). 

 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
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Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 107268 Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten 

valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin (hakija 
Turun yliopisto). 

  
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 107268 Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten 

valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin (hakija 
Turun yliopisto). 

 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
  
§ 31 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE PODI - POLKUJA JA PALVELUJA 
DIGITAALISEEN OHJAUKSEEN JA OPPIMISEEN 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3. – 10.5.2021. 

 
 Hakemus 107099 PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (hakija Tu-

run ammattikorkeakoulu Oy). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107099 PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (hakija Tu-

run ammattikorkeakoulu Oy). 
 



VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 
Maakunnan yhteistyöryhmä 

 
21.06.2021 

 
Sivu 16 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

Päätös Juhani Soini, Stefan Willför, Jarkko Virtanen, Maria Taipale ja Niko Kyynäräinen ilmoittivat olevan-
sa esteellisiä päätöksenteossa. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107099 PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (hakija Tu-

run ammattikorkeakoulu Oy). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
  
§ 32 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE VERKKO - PONNAHDUS UUSIIN 
LIIKETOIMINTAMALLEIHIN JA PAREMPAAN HYVINVOINTIIN 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107251 VERKKO – ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin 

(hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta on esitetty 
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
   
 Hakemus 107251 VERKKO – ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin 

(hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy). 
  
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
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 Hakemus 107251 VERKKO – ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin 
(hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy). 

 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
 
  
§ 33 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TULEVAISUUDEN TULKKAUSTAIDOT - 
DIGITAALISUUS TULKKIKOULUTUKSESSA JA TYÖELÄMÄSSÄ 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU -
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 106522 Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä 

(hakija Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy). 
 
 Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 4.6.2021. Keski-

Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanketta ei ole esitet-
ty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021.  

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 106522 Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä 

(hakija Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy). 
  
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 106522 Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä 

(hakija Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy). 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi 
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§ 34 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE VIRTUAL PLATFORM FOR MEDICAL 
DEVICE TRAINING 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107006 Virtual Platform for Medical Device Training (hakija Tampereen ammattikorkea-

koulu Oy) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 hakemus 107006 Virtual Platform for Medical Device Training (hakija Tampereen ammattikor-

keakoulu Oy) 
 
Päätös Puheenjohtaja Ilkka Kanerva katsoi hankekonsortion olevan erikoinen ottaen huomioon Turun 

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen, johon kuuluvat a) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri; 
b) Satakunnan sairaanhoitopiiri ja c) Vaasan sairaanhoitopiiri.  

 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 hakemus 107006 Virtual Platform for Medical Device Training (hakija Tampereen ammattikor-

keakoulu Oy) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Marko Muotio, 0295 028 592, marko.muotio@ely-keskus.fi 
 
 
  
§ 35 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELYKESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE MUUTOSKYVYKÄS YRITYS 
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Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-

nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107107 Muutoskyvykäs yritys (hakija Turun yliopisto) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: 
   
 Hakemus 107107 Muutoskyvykäs yritys (hakija Turun yliopisto) 
 
Päätös Hanna Munter ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: 
   
 Hakemus 107107 Muutoskyvykäs yritys (hakija Turun yliopisto) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 36 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE TTDLOIKKA - TYÖHYVINVOINTIA 
TUOTTAVA DIGILOIKKA AUTOMAATION JA DATATALOUDEN EDISTÄMISEKSI 

 
Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-

nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
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tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107190 TTDLoikka – työhyvinvointia tuottava digiloikka automaation ja datatalouden 

edistämiseksi (hakija Turun yliopisto) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: 
  
 Hakemus 107190 TTDLoikka – työhyvinvointia tuottava digiloikka automaation ja datatalouden 

edistämiseksi (hakija Turun yliopisto) 
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: 
  
 Hakemus 107190 TTDLoikka – työhyvinvointia tuottava digiloikka automaation ja datatalouden 

edistämiseksi (hakija Turun yliopisto) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 37 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE DIGIMAGIA: TUOTTEESTA 
DIGITAALISEKSI PALVELUKSI - VALMENNUSKOKONAISUUS TAIDE- JA KULTTUURIALOILLE 
VARSINAIS-SUOMESSA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 
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 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-
nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107229 Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja 

kulttuurialoille Varsinais-Suomessa (hakija Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107229 Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja 

kulttuurialoille Varsinais-Suomessa (hakija Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy) 
 
Päätös Kari Häkämies ja Tuovi Päiviö ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107229 Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja 

kulttuurialoille Varsinais-Suomessa (hakija Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 38 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE INNOTUTKA - YRITTÄJIEN KESTÄVILLÄ 
INNOVAATIOILLA MENESTYSTÄ MUUTTUNEISSA OLOSUHTEISSA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107270 Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuh-

teissa (hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy) 
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 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107270 Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuh-

teissa (hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy) 
 
Päätös Juhani Soini, Tuovi Päiviö ja Kari Häkämies ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107270 Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuh-

teissa (hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 39 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE JATKU - YRITYSTEN JATKUVA OPPIMINEN 
MUUTOKSESSA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107281 JATKU – yritysten jatkuva oppiminen muutoksessa (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 
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 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107281 JATKU – yritysten jatkuva oppiminen muutoksessa (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy) 
 
Päätös Juhani Soini, Hanna Munter, Jarkko Virtanen ja Niko Kyynäräinen ilmoittivat olevansa esteellisiä 

päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107281 JATKU – yritysten jatkuva oppiminen muutoksessa (hakija Turun ammattikor-

keakoulu Oy) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 40 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN 

ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE MAAHANMUUTTAJAT MUKAAN VARSINAIS-
SUOMEN DIGILOIKKAAN 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE-lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityk-
sen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puol-
tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsää-
däntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

 
 Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen raken-

nerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa REACT-EU-
hakemusta. Hakuaika oli 15.3.–10.5.2021. 

 
 Hakemus 107305 Maahanmuuttajat mukaan Varsinais-Suomen digiloikkaan (hakija Integrify ry) 
 
 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.6.2021 hanke on esi-

tetty rahoitettavaksi. Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
9.6.2021. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 
18.6.2021. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107305 Maahanmuuttajat mukaan Varsinais-Suomen digiloikkaan (hakija Integrify ry) 
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Päätös Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
  
 Hakemus 107305 Maahanmuuttajat mukaan Varsinais-Suomen digiloikkaan (hakija Integrify ry) 
 _____ 
 
Lisätietoja Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi 
  
§ 41 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR-

HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE FOOD HUB -ELÄMYSTORI 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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 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) Haettu EAKR-tuki on 241 182 euroa (tukiprosentti 80)     
 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

  
 Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 41/55, asiantuntija-

arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikes-
kusteluun 21.5.2021. Ajankohtainen, innovatiivinen ja hyvin konkreettinen hanke yhdistää maa-
kunnan ruokaketjun kehittämistarpeet. Hankkeessa on huomioitu sekä ruuan tuottajien että kulutta-
jien tarpeet. Hanke tukee ruokamatkailua, vahvistaa maaseutu-kaupunki vuorovaikutusta sekä tu-
kee uudenlaista yrittäjyyttä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoimin-
nan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita. 
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 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309627, Hankkeen nimi: Food Hub -elämystori. 
 
Päätös Tarja Nuotio, Jarkko Virtanen ja Niko Kyynäräinen ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309627, Hankkeen nimi: Food Hub -elämystori. 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 42 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR-

HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE KOKONAISVALTAINEN KYBERTURVALLISUUS 
KESTÄVÄLLE KASVULLE (4K) 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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 
   
 309608, Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) (hakijana Turun ammattikor-

keakoulu Oy, osatoteuttajana Turun yliopisto) Haettu EAKR-tuki on 576 976 euroa (tukiprosentti 
80)     

 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.  
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 Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 64/80, asiantuntija-

arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikes-
kusteluun 21.5.2021. Hanke on erittäin ajankohtainen ja sille on selkeä 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 selviytymisstrategiaa. Hanke tuo uskottavasti toimijat yhteen luomaan uutta liiketoimintaa 
kyberturvallisuuden ympärille. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan 
vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) erityisiä valintaperustei-
ta. 

  
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309608, Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) 
 
Päätös Juhani Soini ilmoitti esteellisyytensä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309608, Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 43 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR-

HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN KESKUS BIO- JA 
LÄÄKETEOLLISUUDELLE 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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. 
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 Toimintalinja 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet 
 
 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) Haettu EAKR-tuki on 605 108 euroa (tu-
kiprosentti 80, investointiosuus 70)     

 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.  

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

koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja. 
 
 Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 58/75, asiantuntija-

arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikes-
kusteluun 21.5.2021. Hankkeen kohderyhmällä on ajankohtainen tarve sekä osaamisen, materiaa-
lien että laitteistojen kehittämiseen 3D-tekniikassa. Hankkeessa on erinomaista substanssi- ja ver-
kosto-osaamista ja hankkeella edistetään 3D-tekniikan hyödyntämistä alueellamme. Alueen sub-
stanssiyritykset ovat sitoutuneet voimakkaasti tähän hankkeeseen. Hanke on innovatiivinen ja 
konkreettinen ja sillä on vahva potentiaali kehittää uutta liiketoimintaa alueemme yrityksissä. 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309822, Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle. 
 
Päätös Juhani Soini ja Stefan Willför ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309822, Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle. 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 44 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON 

YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE E -HOSPITALITY –
DIGIVIERAANVARAISUUTTA JA EMPATIAA DIGITAALISIIN MATKAILUPALVELUKOHTAAMISIIN 
UUDESSA NORMAALISSA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 
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 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 
 
 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yh-

teiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 
 
 309693,e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin 

uudessa normaalissa (hakijana Lab-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun ammattikor-
keakoulu Oy) 

 
 Haettu EAKR-tuki on 171 222 euroa (varsinaissuomalaisten partnerien osuus) (tukiprosentti 80)     
 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 63/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Päijät-Hämeen liitto esittää ylimaakunnallisen 
hankkeen rahoittamista. Matkailuyritykset ovat hakeutumassa digitaalisille markkinointikanaville ja 
tämä hanke tukee kehitystä Varsinais-Suomessa. Digitaaliset kokemukset matkailutarjonnasta ovat 
nykymarkkinoinnissa erittäin suuressa roolissa ja hanke vastaa siten keskeiseen kehittämisaluee-
seen. Hanke on myös linjassa uuden maakunnallisen matkailun tiekartan kanssa ja toteuttaa osal-
taan sen painopisteitä ja toimenpiteitä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineut-
raalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309693 e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empati-

aa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa 
 
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309693 e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empati-

aa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa 
 _____ 
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Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 45 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON 

YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE KESTÄVÄÄ 
NOSTETTA MATKAILUYRITYKSIIN: ETELÄ-SUOMI 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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) 
 
 Haettu EAKR-tuki on 240 000 euroa (varsinaissuomalaisten partnerien osuus) (tukiprosentti 80)     
 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 67/85, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnallisen hank-
keen rahoittamista.  Kohteena on matkailuala, joka on vahvasti koronasta kärsinyttä. Toimialaa ja 
sen haasteita lähestytään konkreettisesti ja laajalla rintamalla ja uudistetaan matkailualaa digitaali-
suuteen. Hankkeella pyritään tarttumaan moneen matkailualaa koskevaan kehittämishaasteeseen 
konkreettisella tasolla. Matkailutoimialan -ja elinkeinon yrittäjät sekä em. toimialasta välillisesti toi-
meentulonsa saavat (liikenne, logistiikka, hyte-sote, kulttuuri, tapahtumatuotanto, liikunta/urheilu, 
kauppa jne.) hyötyvät hankkeen toimenpiteistä merkittävästi elinkeinotoimintaansa ja sen kehittä-
miseen. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti 
digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.    



VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 
Maakunnan yhteistyöryhmä 

 
21.06.2021 

 
Sivu 30 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309579, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi 
 
Päätös Marko Puhtila ja Niko Kyynäräinen ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309579, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 46 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON 

YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE KOKEMUSTEN 
TALO - VIRTUAALISISTA ELÄMYSTILOISTA KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA JA HYVINVOINTIA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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 
 
 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) 

 
 Haettu EAKR-tuki on 144 326 euroa (varsinaissuomalaisten partnerien osuus) (tukiprosentti 70)     
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 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 62/85, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto esittävät 
ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamista. Hankkeella tavoitellaan uutta toimintaa, joka vastaa ko-
ronan muuttaman maailman todellisuuteen. Toimenpiteitä kohdennetaan koronasta vahvasti kärsi-
neille aloille (mm. ravintolat, tapahtumat, luovat alat) ja pyritään kehittämään näille uudenlaisia pal-
veluita digitaalisuuden avulla. Hankkeessa kehitetään uusia digitaalisia toimintamalleja nykyisten 
korvaajiksi ja rinnalle. Uusien digitaalisten keinojen avulla pyritään löytämään uudenlaisia palvelui-
ta ja tuotteita kohteena olevalle toimialalle. Hankkeessa haetaan uutta ja uudenlaista kasvua, koh-
teena olevat toimialat ovat työvoimavaltaisia aloja, jotka ovat kärsineet suuresti. Uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämien edistää kasvua ja työllisyyttä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 
12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmas-
ta) erityisiä valintaperusteita. 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309794, Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvin-

vointia 
 
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309794, Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvin-

vointia 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 47 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON 

YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE REACT EAKR: 
KERAAMINEN PURKUJÄTE KIERTOTALOUDESSA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

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

teiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 
 
 309612, React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (hakijana Turku Science Park Oy, 

osatoteuttajina Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE) 
 
 Haettu EAKR-tuki on 569 748 euroa (varsinaissuomalaisten partnerien osuus) (tukiprosentti 80, 

investointiosuus 70)     
  
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

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

koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja. 
 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 59/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Keramiikkajätteen hyödyntämiseen on tarvetta. Jos pur-
kujätteestä saatuja kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää uusiotuotteina rakentamisessa, voi-
daan vähentää ympäristövaikutuksia, kuten ilmastopäästöjä. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 
ovat tältä osin oikeansuuntaisia ja tärkeitä. Hakemuksessa on ansiokasta, että prosessien hiilija-
lanjäljet tullaan määrittämään. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja innovaa-
tiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuus-
tavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309612, React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa 
 
Päätös Juhani Soini, Stefan Willför, Marko Puhtila ja Niko Kyynäräinen ilmoittivat olevansa esteellisiä pää-

töksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309612, React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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§ 48 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON 
YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE 
RESURSSIVIISAAT DIGITAALISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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 
 
 12.2. 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) 

 
 Haettu EAKR-tuki on 406 668 euroa (varsinaissuomalaisten partnerien osuus) (tukiprosentti 80)     
 
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista. 

 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 55/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnallisen hank-
keen rahoittamista. Hankkeella on selvää uutuusarvoa, erityisesti hakemuksessa esitetyn koko-
naisvaltaisen lähestymistavan puitteissa. Terveysteknologiaosaaminen lukeutuu sekä Uudenmaan 
että Varsinais-Suomen erityisiin kansainvälisiin vahvuusalueisiin, joissa potentiaalia on vielä paljon 
lunastamatta. Terveysteknologiat muodostavat monipuolisen ja laajan mahdollisuuksien mosaiikin, 
jolloin koko alan kokonaisvaltainen kasvun ja kilpailukyvyn nostaminen edellyttää suurta määrää 
TKI-hankkeita. Harvalla toimialalla on näin hyvät lähtökohdat nostaa korkean lisäarvon vientiä 
oleellisesti. Digitalisaatio on hankkeen keskeistä sisältöä ja sen yhteys koronaan on myös ilmaistu 
selkeästi. Hankkeessa myös luodaan palveluekosysteemiä sote- ja teknologia-alojen toimijoille. 
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Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityi-
sesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökul-
masta) erityisiä valintaperusteita. 

 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309580, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Päätös Juhani Soini ja Stefan Willför ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309580, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
§ 49 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR-

HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE LOUNAPUISTO POWER TO X 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä raken-
nerahasto-ohjelman 2014–2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä 
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista 
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-
rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteen-
sä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty 
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet) 
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä 
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä 
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. 

 
 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. 

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

koulu Oy) 
   
 Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.5.2021, joka päätti lähettää 

hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaos-
tossa 31.5.2021, joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista. 

 
 Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemää-

rään 38/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 
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hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Suunnitelma on hyvin laaja ja pyrkii vastaamaan liian 
moneen tavoitteeseen. Tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet eivät kohtaa. Tulokset jäävät liian 
pieniksi. Hanke kaipaa enemmän fokusointia. Hanke tukee vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tut-
kimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä 
valintaperusteita. 

 
 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.   
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309739, Lounapuisto Power to X 
 
Päätös Juhani Soini ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:  
 
 Hakemus 309739, Lounapuisto Power to X 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi  
 
  
§ 50 ETELÄ-SUOMEN EAKR-HAKU 16.8.-30.9.2021 

Asia: Syksyn 2021 Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan yksivaiheisena, ja hakemukset jätetään EURA 
2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021. 

 
 Etelä-Suomen maakuntien liitot avaavat erillishaun Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa (sekä 

mahdollisesti myös Kymenlaaksossa) ja hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1, 2 ja 8 mukaisia hankkeita. 

 
 Tässä haussa etsitään hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaami-

sessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 
Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa ja toimenpiteiden tar-
kempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehit-
tämistarpeiden pohjalta. 

 
 Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista ja älykkään erikoistumisen strategioista löytyy 

www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet. 
 
 Varsinais-Suomi  
 Avataan haku toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille. 
 
 Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 
 Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet 
  
 Varsinais-Suomen alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä ovat:  
 
 Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi  
 Innovatiiviset ruokaketjut  
 Lääke- ja bioteknologia  
 
 Hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1–5).  
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 https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/maakuntastrategia/maakuntaohjelma  
 
Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Etelä-Suomen EAKR-haun 16.8.–30.9.2021 hakuprosessin- 

ja kriteerit Varsinais-Suomen osalta. 
 
Päätös: Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Etelä-Suomen EAKR-haun 16.8.–30.9.2021 hakuprosessin- 

ja kriteerit Varsinais-Suomen osalta. 
 _____ 
 
Lisätiedot Erikoissuunnittelija Ville Roslakka, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. +358 50 5920 404  
  
§ 51 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Asia Tiedoksi annettavat asiat 
  
 1. MYR-jaostojen pöytäkirjat. 
  - Maaseutujaosto 14.4.2021  
  - Järjestöjaosto 4.2.2021 
  - Ilmastovastuujaosto 19.2.2021 
  - Koulutusjaosto 22.4.2021 
 
Päätös Merkittiin jaostojen pöytäkirjat tiedoksi. 
 
 Uuden EU:n rakennerahastokauden kansallisen alueellisen rahoitusjaon valmistelutilanne merkit-

tiin tiedoksi. Asiaan palataan tulevissa syksyn 2021 MYR-kokouksissa. 
 _____ 
 
§ 52 MUUT ASIAT 

Ehdotus Käsitellään muut asiat. 
 
  
Päätös Muita asioita ei ollut. 
 _____ 
 
§ 53 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Ehdotus Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 13.00 
Teams -kokouksena. 

 
Päätös Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 13.00. 
 
 Tämän lisäksi pidetään tarvittaessa MYR:n kokous myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana hanke-

käsittelyjen vuoksi.  
 _____ 
 
§ 54 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47. 
 _____ 
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    MUUTOKSENHAKU 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 18-54 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 
 
Pykälät ja kieltojen perusteet: 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 
Pykälät:  
 

Oikaisuvaatimusviran-
omainen 

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS 
Ratapihankatu 36 
PL 273 
20101 TURKU 
 
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi 

Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:  Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  Valitusaika 30 päivää 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
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Muu valitusviranomai-
nen 

 
Osoite:  
Postiosoite: 
 
Pykälät:   Valitusaika      päivää 
 

Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

§  
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