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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 15.6.2021. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön luku XII § 97 ja § 98 mukaisesti toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti:
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Valmistelija

PM/mk

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 18
maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

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

Valmistelija

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Huovisen ja Esko Kivirannan.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Nummentalon ja Esko Kivirannan.
_____

Lisätietoja

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

Ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Varsinais-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–2024
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa konkretisoidaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa esitettyjä
tavoitteita ja teemoja ajoittamalla toimenpiteitä lähivuosien rahoituskehyksiin. Tieverkon hoidon lisäksi toteutetaan alueellisia investointeja pääosin talousarviokäsittelyssä myönnetyillä erillisrahoituksilla, kuten MAL- ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelmilla. Myös yhteisrahoituksella kuntien
kanssa pystytään toteuttamaan yksittäisiä investointeja.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennejohtaja Tuovi Päiviö esittelee suunnitelman.
Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaan pääsee nyt tutustumaan tarkemmin netissä!
Eurooppa-foorumin 2021 ohjelma aikatauluineen on julkaistu osoitteessa europeforum.fi. Elokuussa neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman keskusteluissa korostuvat tänä vuonna EU:n ja Suomen muutos. Puhujiksi Turkuun saapuu muun muassa ministereitä, europarlamentaarikkoja sekä
tieteen, talouden ja politiikan huippuasiantuntijoita.
Eurooppa-foorumin 25.8. tiedepäivän ohjelmaosuuksissa käydään Turun yliopiston ja Åbo Akademin johdolla keskusteluja muun muassa tekoälystä, rokotteista ja infokuplista. 26.8. ohjelmassa on
muun muassa talousfoorumi, suuri Eurokeskustelu, liikennepolitiikan seminaari ja Turun ilmastofoorumi. 27.8. politiikkapäivän keskustelun avaavat puheenvuoroillaan pääministeri Sanna Marin
ja puoluejohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho. Luvassa on myös keskustelua vihreästä siirtymästä, digitalisaatiosta ja EU:n globaalista roolista.
Eurooppa-foorumi järjestetään hybriditapahtumana Turussa elokuun viimeisellä viikolla 25.–
27.8.2021. Suuri yleisö pääsee osallistumaan tapahtumaan verkon välityksellä.
Varsinais-Suomen liitto järjestää osana Eurooppa-foorumia, keskiviikkona 25.8 aluekehitykseen
liittyvän tilaisuuden, jonka otsikko on Kaupungistuuko Suomi muun Euroopan lailla? Miten säilyttää hyvinvointi siellä, mistä väki muuttaa pois.
Tästä kysymyksestä alustaa alue- ja väestönkehityksen asiantuntija Timo Aro, ja kommenttipuheenvuorot kuullaan maakuntajohtaja Markus Hirvoselta Pohjois-Karjalasta, sekä kaupunginjohtaja
Laura Leppäseltä Naantalista.
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, puh. 040 534 3865
Kaupungistuminen jatkuu kaikissa väestöennusteen skenaarioissa
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laatinut uuden vuoden 2040 saakka ulottuvan väestöennusteen. Koronapandemian aiheuttamien poikkeustilanteen vuoksi väestöennusteesta on tehty
kolme eri skenaariota. Väestökehityksen perusura perustuu vuosien 2015–2020 kehitykseen, kaupungistumisen skenaario ei ota huomioon lainkaan koronavuotta 2020 ja kolmas hajautumisen
skenaario on laskettu vain koronavuoden 2020 kehityksen mukaan.
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Väestöennuste osoittaa, että Suomen sisäinen väestönkehitys eriytyy ja erilaistuu edelleen 2020ja 2030-luvuilla. Ennusteessa näkyvät yhtäältä suurten kaupunkien kasvu ja kaupungistumisen jatkuminen, toisaalta kasvun laajeneminen ja vahvistuminen suurten kaupunkien kehysalueella. Lisäksi vieraskielisen väestön merkitys koko maan tulevassa väestönkehityksessä. Kaikissa kolmessa skenaariossa väestö kasvaa vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.
Varsinais-Suomen väestökehityksessä näkyy MDI:n ennusteessa samat trendit kuin koko maassa.
Kaupungistuminen jatkuu vahvana, mikä näkyy nopeana kasvuna Turun kaupunkiseudulla. Kaikissa skenaarioissa määrällisesti selvästi eniten kasvaa Turun kaupunki. Myös kaupunkien kehysalueiden vahvistuminen näkyy Varsinais-Suomen väestöennusteessa, sillä suhteellisesti nopeimmin
kasvavia kuntia kaikissa skenaarioissa ovat Kaarina, Lieto ja Raisio.
Väestön väheneminen on ennusteen mukaan nopeinta muissa seutukuntakeskuksissa, kuten Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Myös kaukana Turun kaupunkiseudusta sijaitsevat pienet maalaiskunnat, kuten Pyhäranta, Oripää ja Koski Tl menettävät ennusteen mukaan väestöä
nopeasti. Poikkeuksen tästä tekee kuitenkin Kustavi, joka on onnistunut houkuttelemaan uusia
asukkaita niin paljon, että hajautumisen skenaariossa kunnan väestönkasvu on maakunnan nopeinta.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

Sivu 6

§ 97, MH 21.6.2021 10:00

Kuntavaalien vahvistettu tulos muutti maakuntahallituksen voimasuhteita
Toissa sunnuntaina pidettyjen kuntavaalien tulos vahvistettiin 16.6. Vahvistetun vaalituloksen mukaan Varsinais-Suomen maakuntahallituksessa Perussuomalaiset lisäävät paikkamääränsä yhdestä kolmeen. Keskusta ja Vihreät menettävät kummatkin yhden paikan. Muiden puolueiden voimasuhteet säilyivät ennallaan.
Maakuntavaltuuston voimasuhteissa muutokset olivat samansuuntaisia kuin maakuntahallituksessa. Perussuomalaiset kaksinkertaistavat paikkamääränsä kuuteentoista ja myös Liike Nyt sai ensimmäistä kertaa yhden valtuustopaikan. Maakuntavaltuuston paikkoja menettävät Vihreät (-3),
Keskusta (-2), SDP (-1) ja Vasemmistoliitto (-1). Maakuntavaltuuston koko kasvaa kahdella, ja on
tulevalla valtuustokaudella 104. Väestökasvun vuoksi uudet valtuustopaikat saavat Lieto ja Turku.
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204, tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Lounaistiedon uusi strategia valmistunut
Varsinais-Suomen liiton osana toimivan Lounaistiedon uusi strategia on valmistunut. Strategian
työstäminen käynnistyi keväällä 2020 laajalla sidosryhmäkyselyllä, ja Lounaistiedon toiminnan rahoittajat osallistuivat tiiviisti strategian valmisteluun. Lounaistiedon ohjausryhmä hyväksyi strategian 19.4.2021.
Strategiassa määritetään Lounaistiedon toiminnan suuntaviivat ajalle 2021–2023. Lounaistiedon
missio eli toiminnan tarkoitus on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteentoimivuutta ja monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Visiona eli pidemmän aikavälin
päämääränä Lounaistieto haluaa olla arvostettu tiedon avoimuuden edistäjä ja tietopalveluiden tarjoaja, joka on aktiivisesti mukana rakentamassa kestävää digiyhteiskuntaa.
Strategia määrittää Lounaistiedon keskeiset toiminnan kärjet, jotka suuntaavat toimintaa tulevina
vuosina. Strategian kolme kärkiteemaa ovat 1) Avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteistyön, verkostojen ja osaamisen kehittäminen 2) Tiedon laadun, yhteentoimivuuden ja avoimen saatavuuden
edistäminen 3) Vaikuttava tietopalvelu Lounais-Suomessa.
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Lounaistiedon tietopalvelut tarjoavat laajan kattauksen alueellista tietoa eri näkökulmista. Tilastotietopalvelu tarjoaa ajankohtaista tilastotietoa maakunnan kehityksestä, karttapalvelussa on mahdollista tutustua Lounais-Suomea koskeviin paikkatietoaineistoihin ja dataportaalista voi ladata
avointa dataa omaan käyttöön. Lounaistieto on myös mukana useassa verkostoyhteistyössä.
Lounaistiedon toiminta linkittyy vahvasti Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toteuttavan Kumppanuusfoorumin työhön, joka tuo yhteen ihmiset ja tiedon. Lounaistiedon toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto, Turun kaupunki, Satakuntaliitto sekä Åbo Akademi yhdessä
Yrkeshögskolan Novian kanssa.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
Ikääntyvä väestö mukaan joukkoliikenteen palveluiden suunnitteluun
GreenSAM - Green Silver Age Mobility -hankkeessa on keskitytty ikääntyvän väestön osallisuuden
lisäämiseen kestävien liikkumismuotojen suunnittelussa. Eri partnerikaupungeissa on kehitetty ja
pilotoitu
erilaisia
osallistavia
menetelmiä. Yhdessä
Turun seudun
joukkoliikenne Fölin kanssa testattiin mentorointimallia,
jossa
seniorit
opastavat
ja innostavat ikäisiään Fölin käytössä. Senioreilta saatiin pilotin aikana arvokasta palautetta palvelujen käytöstä ikänäkökulmasta. Kokeilussa testattiin myös kaupunkipyöriä ja kutsuliikennettä. Kokemukset
vertaistuesta
olivat erittäin hyviä
ja
sen
pohjalta päätettiin käynnistää pysyvä fölikaveritoiminta yhteistyössä Fölin, Turun Seudun Vanhustuki ry:n
ja Valonian kanssa. Lisätietoa työstä Valonian sivuilta.
Pilottien pohjalta on tehty liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoille sekä muille kiinnostuneille työkalupakki vuorovaikutteisen suunnittelun keinoista erityisesti ikääntyvän väestön näkökulmasta.
Atlas on participative approaches to age-friendly green mobility kokoaa yhteen taustatietoa ikäystävällisen liikkumisen ja kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
Hankkeen loppukonferenssi ja -seminaari Turussa ja virtuaalisena 8.-9.9.2021.
Lisätietoja: projektiasiantuntija Silja Ngobese, p. 040 184 7083
Taloyhtiökampanja herätteli energiatehokkuuden parantamiseen ja pilotoi uusia toimintamalleja
Varsinais-Suomen taloyhtiökampanjassa on alkuvuoden aikana (1.1.–31.5.2021) järjestetty taloyhtiöille webinaareja, pilotoitu energiatarkastuksia ja käynnistetty taloyhtiöfoorumitoimintaa. Taloyhtiökampanja on valtakunnallinen kokonaisuus, jonka alueelliset energianeuvojat toteuttivat omissa
maakunnissaan. Varsinais-Suomen kampanjasta vastasi Valonia. Kampanjan tavoitteena oli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, ohjaus suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon, sekä energianäkökulman huomioiminen huolto- ja korjaustoimissa. Kohderyhmänä olivat
ensisijaisesti yksityisomistuksessa olevat taloyhtiöt ja niiden hallitusten jäsenet, mutta myös kuntien ja muiden vuokrataloyhtiöiden isännöitsijät ja asukasyhteistyön asiantuntijat.
Kevään 2021 aikana Varsinais-Suomen ja Satakunnan energianeuvojat järjestivät webinaarisarjan
taloyhtiön energiaratkaisuista taloyhtiöiden hallitusten jäsenille sekä kiinteistöalan toimijoille yhteistyössä Kiinteistöliito Lounais-Suomen kanssa. Lisäksi järjestettiin ruotsinkielinen webinaarisarja
Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pohjanmaan alueellisten neuvojien kanssa (Ramboll ja Thermopolis). Webinaarien lisäksi taloyhtiöiden osakkaiden ja hallituksen jäsenten kyselyihin on vastattu henkilökohtaisesti.
Uutena toimintamallina kampanjassa pilotoitiin energiatarkastusta kahdessa taloyhtiössä, kerrostalossa ja rivitalossa. Tarkastukset tehtiin kevennetyllä energiatarkastusmallilla, jossa asiantuntija
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selvittää kiinteistön energiankulutuksen perusominaisuuksia ja tekee suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi. Samalla pyrittiin saamaan alueen pk-yrityksiä ryhtymään energiatarkastuksen tekijäksi. Tässä onnistuttiinkin ja Varsinais-Suomesta ilmoittautui yksi yritys energiatarkastajien listalle. Palvelua tarjoavat yritykset on koottu Motivan verkkopalveluun, jossa tarkastusta tekeviä yrityksiä on tällä hetkellä 14.
Taloyhtiöissä kaivataan esimerkkejä muiden remonttien onnistumisista ja haasteista. Esimerkkejä,
vertaistukea ja keskusteluseuraa voi saada taloyhtiöfoorumitoiminnasta, jota alueelliset energianeuvojat ovat pyrkineet käynnistämään maakunnissa. Taloyhtiöfoorumeissa hallitusten jäsenet
verkostoituvat ja ratkovat yhdessä esimerkiksi energiankulutukseen ja remontteihin liittyviä haasteita. Turussa järjestettiin foorumintoiminnan aloitustapahtuma puutaloyhtiöille ja Salossa kaikille taloyhtiöille. Foorumitoiminta ei vielä käynnistynyt.
Asukkaiden asumis- ja käyttötottumukset voivat kasvattaa tai pienentää taloyhtiön energiankulutusta noin viisi prosenttia. Opastamalla asukkaita energiafiksuun asumiseen, niin omistus- kuin vuokrataloyhtiöt voivat edistää energiatehokkuutta, lisätä asumisviihtyvyyttä ja hillitä ilmastonmuutosta.
Kampanjassa laadittu materiaalipaketti asukasviestintään on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja sen voi ladata Motivan julkaisupankista.
Energiaviraston alueellisen energianeuvonnan hankintasopimuksen lisämääräraha Alueellisen
neuvonnan kampanja on päättynyt ja raportoitu. Valonia jatkaa taloyhtiöiden energianeuvontaa ja
energiatarkastusten esittelyä taloyhtiöille energianeuvonnan perusrahoituksella. Tavoitteena on
kiihdyttää taloyhtiöiden korjaus- ja energiaremontteja asuinkiinteistöjen päästöjen vähentämiseksi.
Lisätietoja: energia-asiantuntija Liisa Harjula p. 040 182 0412
Varsinais-Suomi mukaan Vanguard Initiative -verkostoon
Varsinais-Suomi on liittynyt tarkkailijana Vanguard Initiative -verkostoon vuoden ajaksi. Vanguard
Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on mukana noin 40 eurooppalaista aluetta. Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edun ajaminen.
Vanguard Initiative koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli
piloteista. Varsinais-Suomi on ensivaiheessa erityisen kiinnostunut nk. Smart Health -pilotista. Pilotissa arvioidaan olevan mahdollisuuksia maakunnasta löytyvälle monipuoliselle terveysteknologiaosaamiselle ja erityisesti synteettiseen terveysdataan liittyville yhteistyöaloitteille esimerkiksi osana
tekoäly-pohjaisten ratkaisujen kehittämistä. Pilottia koordinoidaan Hollannista ja Belgiasta käsin.
Jäsenyys perustuu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan ja painopisteisiin. Jäsenyyttä hallinnoi Varsinais-Suomen liitto. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Turun yliopisto,
Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Päätös jatkosta ja varsinaisesta
jäsenyydestä tehdään erikseen vuoden tarkkailijajäsenyyden kautta saatujen kokemusten perusteella.
Lisätietoja:
erikoissuunnittelija
https://www.s3vanguardinitiative.eu/

Salla-Maria

Lauttamäki,

p.

040 520

0761

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennejohtaja Tuovi Päiviö esitteli Varsinais-Suomen tienpidon
ja liikenteen suunnitelman 2021–2024.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Marko Heinonen saapui klo 10.53.
_____

§ 98, MH 21.6.2021 10:00

Sivu 11

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET (EAKR),
MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 31.5.2021 §15
Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EUtoimintalinja 8 ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se,
miten ne tukivat 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 EURA2014järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi
ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
309627, Hankkeen nimi: Food Hub -elämystori (hakijana Turun yliopisto, osatoteuttajana Turun
kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Hankkeessa pilotoidaan digitaalista lähi- ja luomuruoan jakelukanavakonseptia
“Food Hub -elämystoria” Turun kaupunkiympäristössä. Food Hub – noutopisteen toimintaperiaate
on, että kuluttajat voivat tilata paikallisilta lähiruokatuottajilta elintarvikkeita rekisteröidyttyään Food
Hub -käyttäjäksi verkkosivuston kautta. Tilauksen saatuaan lähiruokatuottajat toimittavat tilatut
tuotteet noutopisteelle sovitun aikaikkunan sisällä. Asiakkaat noutavat maksetut ja tilatut tuotteensa itselleen sopivimpana aikana. Noutopiste toimii älylukolla ja kulunvalvonnalla, joten toimitus ja
nouto ovat joustavia, eivätkä ole sidottuja tiettyyn päivään ja kellonaikaan. Hankkeen toteutusaika
on 1.9.2021 – 31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 41/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Ajankohtainen, innovatiivinen ja hyvin konkreettinen hanke yhdistää maakunnan ruokaketjun kehittämistarpeet. Hankkeessa on huomioitu sekä
ruuan tuottajien että kuluttajien tarpeet. Hanke tukee ruokamatkailua, vahvistaa maaseutukaupunki vuorovaikutusta sekä tukee uudenlaista yrittäjyyttä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Toimintalinja 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
309608, Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun yliopisto)
Hankkeen kuvaus: 4K:n päätavoitteena on varsinaissuomalaisten pk-yritysten kyberturvallisuusvalmiuksien ja kyvykkyyksien kehittäminen. Hankkeessa saavutettava toimintatapamuutos on pkyritysten siirtyminen pelkästä kyberpoikkeamiin varautumisesta kokonaisvaltaiseen kyberturvaajatteluun, mikä lisää yritysten kilpailukykyä markkinoilla ja parantaa mahdollisuuksia selvitä ky-
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berhyökkäyksistä. Nykytilanne on se, että kyberturvallisuudesta olemassa oleva avoin data on
myös pk-sektorilla käytettävissä. Pk-sektorilla ei kuitenkaan ole kyvykkyyksiä hyödyntää tarjolla
olevaa dataa, sillä hyödyntäminen vaatii aikaa, resurssia ja erityisosaamista, jotta se voidaan kytkeä pk-yrityksen kyberympäristön monitoroinnin piiriin. Tähän nykytilaan hanke hakee muutosta
automatisoinnin ja pilotoinnin kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 64/80, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 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 selviytymissuunnitelmaa. 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 valintaperusteita.
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
309822, Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Turun yliopisto ja Åbo Akademi)
Hankkeen kuvaus: Hanke perustuu bio- ja lääketeollisuuden yritysten tarpeisiin, joihin lisäävä valmistus/3D-tulostus tulee lähitulevaisuudessa tarjoamaan mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja
liiketoimintaan. Hankkeessa parannetaan ja nopeutetaan yritysten tuotekehitystä uusien lääkevalmisteiden, hammasproteesien, lääkinnällisten instrumenttien ja in vitro-diagnostiikan testijärjestelmien osalta 3D-tulostuksen avulla. Hankkeessa monipuolisesti toteutetut 3D-tulostustestaukset eri
laitteilla ja materiaaleilla tuottavat tietoa, jota kohdeyritykset hyödyntävät tuotekehityksessä ja
suunnittelussa. Näitä ovat esim. käytännön tieto erilaisten bio- ja lääkesovelluksissa tarvittavien
materiaalien 3D-tulostettavuudesta ja valmistusprosesseista. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 –
31.8.2023.
Hanke tullaan jakamaan kehittämisosioon (max. tuki 80 %) ja investointiosioon (max. tuki 70 %),
koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 58/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Hankkeen kohderyhmällä on ajankohtainen tarve sekä osaamisen, materiaalien että laitteistojen kehittämiseen 3D-tekniikassa. Hankkeessa on
erinomaista substanssi- ja verkosto-osaamista ja hankkeella edistetään 3D-tekniikan hyödyntämistä alueellamme. Alueen substanssiyritykset ovat sitoutuneet voimakkaasti tähän hankkeeseen.
Hanke on innovatiivinen ja konkreettinen ja sillä on vahva potentiaali kehittää uutta liiketoimintaa
alueemme yrityksissä.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021.
Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset
EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.
Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia
hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enimmäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Valmistelija

TN/VR/kk
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Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden
2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja
REACT EU-lisärahoituksesta.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”Food Hub -elämystori” (309627) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (301 478 euroa), kuitenkin enintään
241 182 euroa. (Normaali EAKR-rahoitus)
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus
kestävälle kasvulle (4K)” (309608) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (721 220 euroa), kuitenkin enintään 576 976 euroa. (REACT EU-rahoitus)
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja
lääketeollisuudelle” (309822) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (756 385 euroa), kuitenkin enintään 605 108 euroa. Lisäksi myönnetään EAKR ja
valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (78
000), kuitenkin enintään 54 600 euroa. (REACT EU-rahoitus)

Päätös

Tarja Nuotio jääväsi itsensä (yhteisöjäävi) hankkeen Food Hub -elämystori (309627) käsittelystä ja
poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ajaksi. Hankkeen esitteli erikoissuunnittelija Ville Roslakka.
Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 21.6.2021
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 2021 indikatiivisesta EAKRkehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja REACT EUlisärahoituksesta.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”Food Hub -elämystori” (309627) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (301 478 euroa), kuitenkin enintään
241 182 euroa. (Normaali EAKR-rahoitus)
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus
kestävälle kasvulle (4K)” (309608) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (721 220 euroa), kuitenkin enintään 576 976 euroa. (REACT EU-rahoitus)
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja
lääketeollisuudelle” (309822) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (756 385 euroa), kuitenkin enintään 605 108 euroa. Lisäksi myönnetään EAKR
ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (78
000), kuitenkin enintään 54 600 euroa. (REACT EU-rahoitus)
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET (EAKR),
KIELTEINEN PÄÄTÖS
Hankerahoitusjaosto 31.5.2021 §16
Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU-toimintalinja 8
ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se, miten ne tukivat maakunnan selviytymissuunnitelmaa (pisteet 1-5). Varsinais-Suomen liiton 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 EURA2014järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi
ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
309645, Start-up ja Speed-up - yrityspalvelut (hakijana Ukipolis Oy, tuen siirron saajana Oulun
yliopisto)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää, jalkauttaa ja kokeilla eri tuki- ja kehittämistyökaluja sekä -konsepteja yritysten kasvun tukemiseksi. Näiden avulla pystytään auttamaan eri elinkaarivaiheessa olevia yrityksiä: yritysten alku- ja Start-up vaiheesta kehitys-, kiihdytys- ja Speed-Upvaiheen kautta kasvuyrityksiksi. Start-up ja Speed-up yrityspalvelut -hankkeen avulla tuetaan seudun elinkaaren eri vaiheessa olevien yritysten mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle, uusien ideoiden eteenpäin viemiselle ja kasvulle. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 –
31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 28/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Hankkeella ei ole uutuusarvoa ja sen toiminta
on suurelta osin hakijaorganisaation normaalin perustoiminnan lisäresursointia. Vastaavia palvelukokonaisuuksia on toteutettu ympäri Suomea jo monella eri tavalla.
Omistajanvaihdos-hankkeita on jo rahoitettu myös Varsinais-Suomen liiton kautta. Hanke tukee
vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
309739, Lounapuisto Power to X (hakijana Yrityssalo Oy, osatoteuttajana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen lähtökohtana on kehittää Salon alueella sijaitsevaa jo toiminnassa olevaa
Korvenmäen jätekeskusta kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi ympäristöksi ja aikaansaada yhteistyössä Lounapuisto Power to X-toimintamalli. Tavoitteena on perustaa kiertotalousekosysteemi, joka vahvistaa jo alueen olemassa olevia ns. ankkuriyrityksiä, hyödyntää lähialueen hukkamateriaalivirtoja, kehittää uusia energiamuotoja hyödyntäen alueen ICT-osaamista. Toimenpiteiden avulla
edistetään ja mahdollistetaan osaltaan teollisuuden ja energiantuotannon siirtymä hiilineutraaliuteen. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.8.2021.
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Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 38/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja 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. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021.
Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.
Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on
priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä rahoitettaviksi.
Valmistelija

TN/VR/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Ukipolis Oy: 309645, Start-up ja Speed-up - yrityspalvelut
Yrityssalo Oy: 309739, Lounapuisto Power to X

Päätös

Hankkeen Lounapuisto Power to X toteutusajaksi täsmennettiin 1.6.2021 – 31.8.2023. Hankkeen
hakijatahoa on kehotettu palaamaan seuraavalla hakukierroksella tarkennetun hakemuksen kanssa.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 21.6.2021
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraavalle hankkeille myönnetä rahoitusta Varsinais-Suomen liiton
vuoden 2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Ukipolis Oy: 309645, Start-up ja Speed-up - yrityspalvelut
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN
YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR) MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 31.5.2021 §17
Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU-toimintalinja 8
ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se, miten ne tukivat maakunnan selviytymissuunnitelmaa (pisteet 1-5). Varsinais-Suomen liiton 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 EURA2014järjestelmässä. 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, osatoteuttajina Forum Virium Helsinki Oy, Turku Science Park Oy, Enter Espoo Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen ydintavoite on vahvistaa koronapandemiasta kärsivien matkailu- ja
elämysteollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa ja palautumista koronakriisistä. Tämä
tapahtuu luomalla uusia, kestäviä, inklusiivisia, turvallisia ja Suomen luontaisiin vahvuuksiin nojaavia matkailutuotteita yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on näiden uusien tuotteiden avulla
saavuttaa kriisiä edeltävää aikaa merkittävämpi markkinaosuus ja toisaalta tukea yritysten palautumista. Tuotteet luodaan suoraan uusiin digitaalisiin kanaviin sopiviksi. Matkailun myynti- ja markkinointi on siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Hankkeen tavoitteena on ohjata yritykset täysimääräisesti sähköisiin ympäristöihin. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 67/85, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamista. Kohteena on matkailuala, joka on vahvasti koronasta kärsinyttä.
Toimialaa ja sen haasteita lähestytään konkreettisesti ja laajalla rintamalla ja uudistetaan matkailualaa digitaalisuuteen. Hankkeella pyritään tarttumaan moneen matkailualaa koskevaan kehittämishaasteeseen konkreettisella tasolla. Matkailutoimialan -ja elinkeinon yrittäjät sekä em. toimialasta välillisesti toimeentulonsa saavat (liikenne, logistiikka, hyte-sote, kulttuuri, tapahtumatuotanto,
liikunta/urheilu, kauppa jne.) hyötyvät hankkeen toimenpiteistä merkittävästi elinkeinotoimintaansa
ja sen kehittämiseen. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.
309794, Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia (hakijana Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu Oy, KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy)
Hankkeen kuvaus: Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmistelemassa kahden vuoden
hankkeessa tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä. Hankkeessa tutkitaan ja ennakoidaan näihin perustuvia liiketoiminta-
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mahdollisuuksia ja kasvuhaasteita pandemian asettamissa rajoissa nyt ja sen jälkeen, etenkin
matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa. Tutkimuksen perusteella hankkeessa yhteiskehitetään systemaattisesti ympäristöpsykologisiin periaatteisiin perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja ja liiketoimintamalleja. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2021 – 31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 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 koronan muuttaman maailman todellisuuteen. Toimenpiteitä kohdennetaan koronasta vahvasti kärsineille aloille (mm. ravintolat, tapahtumat, luovat alat) ja pyritään kehittämään näille uudenlaisia palveluita digitaalisuuden avulla. Hankkeessa kehitetään uusia digitaalisia toimintamalleja nykyisten korvaajiksi ja rinnalle. Uusien digitaalisten keinojen avulla pyritään löytämään uudenlaisia palveluita ja tuotteita kohteena olevalle toimialalle. Hankkeessa haetaan uutta ja uudenlaista
kasvua, kohteena 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
näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
309580, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (hakijana Laureaammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Forum Virium, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
Hankkeen kuvaus: REDI SOTE -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1) yritysten sosiaali- ja terveysalan palveluekosysteemien toimintaan osallistumisen edellytysten ja tavoitteiden tunnistaminen ja priorisointi, 2) eri toimialoilla kehitettyjen teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla edistävän ja tukevan toimintamallin kehittäminen, 3) uusien innovaatioiden
kehittymisen ja liiketoimintapotentiaalin muodostumisen tukeminen koko yhteiskehittämisen prosessin ajan sekä yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten ja olemassa olevien rahoittaja- ja liiketoiminnan kasvua tukevien organisaatioiden välisen toimintamallin kehittäminen ja 4) etäyhteyksien
välityksellä toteutettavan yhteiskehittämisen prosessimallin ja sitä tukevien digitaalisten työkalujen
kehittäminen palveluekosysteemin yhteiskehittämiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 –
31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 55/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamista. Hankkeella on selvää uutuusarvoa, erityisesti hakemuksessa esitetyn
kokonaisvaltaisen 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. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.
309612, React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (hakijana Turku Science Park Oy,
osatoteuttajina Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE)
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Hankkeen kuvaus: KERPUR-hanke edistää hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Rakennusteollisuuden, rakentamisen sekä purku- ja jätehuoltohuoltoalojen vihreän kasvun varmistamiseksi
Covid-19 pandemian jälkeen tarvitaan toimintaympäristön vahvistamista. Hankkeessa vahvistetaan
Varsinais-Suomen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukevaa toimintaympäristöä, missä korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä yritysten kanssa edistäen kiertotalousinnovaatioiden syntymistä. Hankkeen erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen keraamiselle jätteelle. Keraamisten jätteiden kierrättämistä pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja
sen hyötykäyttö on vähäistä. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 31.8.2023.
Hanke tullaan jakamaan kehittämisosioon (max. tuki 80 %) ja investointiosioon (max. tuki 70 %),
koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 59/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Keramiikkajätteen hyödyntämiseen on tarvetta.
Jos purkujätteestä saatuja kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää uusiotuotteina rakentamisessa, voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, kuten ilmastopäästöjä. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat tältä osin oikeansuuntaisia ja tärkeitä. Hakemuksessa on ansiokasta, että prosessien
hiilijalanjäljet tullaan määrittämään. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.
309693, e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin
uudessa normaalissa (hakijana Lab-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeella vastataan Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen matkailun kehittämishaasteisiin nyt ja lähitulevaisuudessa, hanke tukee suoraan React EU -ohjelman sekä maakuntien strategisia linjauksia. Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä, vauhdittamalla yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä tukemalla kestävien, kitkattomien ja saumattomien palveluratkaisujen ja -ketjujen digitalisaation kehittämistä Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.8.2023.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 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 kehittämisalueeseen. Hanke on myös linjassa uuden maakunnallisen matkailun tiekartan kanssa ja toteuttaa osaltaan sen painopisteitä ja toimenpiteitä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2.
(Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021.
Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset
EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.
Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia
hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enimmäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Valmistelija

TN/VR/kk
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Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden
2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja
REACT EU-lisärahoituksesta.
Helsingin kaupungille varataan hankkeelle ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi”
(309579) EAKR ja valtion rahoitusta 240 000 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park
Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista).
(REACT EU-rahoitus)
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia” (309794) EAKR ja valtion rahoitusta 144 326 euroa
hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin
(kuitenkin enintään 70 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja
terveyspalvelut” (309580) EAKR ja valtion rahoitusta 406 668 euroa hankkeen osatoteuttajien Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin
(kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)
Turku Science Park Oy:lle varataan hankkeelle ”React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa” (309612) EAKR ja valtion rahoitusta 549 448 euroa hankkeen toteuttajien Turku Science
Park Oy, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). Lisäksi myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 20 300 euroa. (REACT EU-rahoitus)
Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa” (309693) EAKR ja valtion rahoitusta 171 222 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin
kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 21.6.2021
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 2021 indikatiivisesta EAKRkehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja REACT EUlisärahoituksesta.
Helsingin kaupungille varataan hankkeelle ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi”
(309579) EAKR ja valtion rahoitusta 240 000 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park
Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista).
(REACT EU-rahoitus)
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia” (309794) EAKR ja valtion rahoitusta 144 326 euroa
hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin
(kuitenkin enintään 70 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja
terveyspalvelut” (309580) EAKR ja valtion rahoitusta 406 668 euroa hankkeen osatoteuttajien Tu-
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run ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin
(kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)
Turku Science Park Oy:lle varataan hankkeelle ”React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa” (309612) EAKR ja valtion rahoitusta 549 448 euroa hankkeen toteuttajien Turku Science
Park Oy, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). Lisäksi myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 20 300 euroa. (REACT EU-rahoitus)
Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa” (309693) EAKR ja valtion rahoitusta 171 222 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin
kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus)
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” hankkeen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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AKKE-RAHOITUS, VALTION JA TURUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN EKOSYSTEEMISOPIMUS
Hankerahoitusjaosto 31.5.2021 §18
Asia

Valtio on helmikuussa 2021 solminut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat
sopimukset. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys.
Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja kaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2027 saakka. Sopimuskaupungeille
yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen
Ekosysteemisopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu,
Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki,
Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Sopimukset ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/ekosysteemisopimukset.
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ekosysteemisopimusten toimeenpanon
käynnistämisen määräraha käytetään valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanoon sopimuskauden 2021–2027 alkuvaiheessa. Tämän jälkeen sopimusten
toimeenpanoa rahoitetaan EU-ohjelmakauden 2021–2027 Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelman
kestävän kaupunkikehittämisen määrärahoin.
Rahoitus tulee myöntää sopimuksen mukaisen toiminnan käynnistämiseen yhdelle tai useammalle
hankkeelle. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen –määrärahan osuus voi olla enintään 60 % hankkeiden hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö on
4.2.2021 osoittanut Varsinais-Suomen liitolle 500 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen. Rahoitus tulee myöntää
täysimääräisenä ekosysteemisopimusten toimeenpanoon.
Turun kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen strategiset painopistealueet ovat “Uudistuva teollisuus; tuotantotavat, palvelumallit ja digitaaliset sekä puhtaat ratkaisut” ja “Terveysteknologia:
Vahva life science -alan osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä “.
Turun kaupunkiseudun ekosysteemisopimus sisältää seitsemän työpakettia:
1. Hallinto ja koordinaatio
2. Resurssiviisaat ratkaisut ja kiertotalouden markkinoiden vahvistaminen
3. Teollinen bio- ja kiertotaloustoiminta Turun seutukunnassa
4. Smart Blue Industry -toimintakonsepti ja ekosysteemi
5. Digitaaliset palveluverkot
6. ICT -alan näkyvyys sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot
7. Lääkekehitystä tukeva ja sen osaamispohjaa laajentava toiminta
Tiiviit kuvaukset työpakettien sisällöstä on oheismateriaalina olevassa hankesuunnitelmassa.
Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on kehittää innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistaa osaamiskärkiä sekä lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kokeilualustoina toimivat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten
hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen
kansainvälisten osaajien avulla. Toimenpiteiden odotetaan luovan uutta paikallista kehitysdyna-
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miikkaa, kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia sekä kaupunkien välisen yhteistyön tiivistymistä sopimuksen painopistealueilla.
Perustelut päätösesitykselle: Hanke on helmikuussa 2021 allekirjoitetun valtion ja Turun kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukainen. Työskentely tapahtuu vahvassa kumppanuudessa
elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kuntien välillä, mikä on Varsinais-Suomen maakuntaohjelman
kantava teema. Hankkeessa luodaan sekä perustaa että uusia avauksia maakuntaohjelman vuosille 2018–2021 priorisoiduissa älykkään erikoistumisen painopisteissä Sininen kasvu ja teollisuuden
modernisointi sekä Lääke- ja terveysteknologia.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.-31.12.2021.
Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 4.6.2021.
Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

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

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 21.6.2021
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun
seudulla” (A49/2021) alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen 60,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(832 494 euroa), kuitenkin enintään 499 496 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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OIKAISUVAATIMUS LIITTYEN CENTRAL BALTIC INTERREG -OHJELMASTA RAHOITETULLE HANKKEELLE
MAKSETUN TUEN TAKAISINPERINTÄ-PÄÄTÖKSEEN
Asia

Virolainen organisaatio ja samalla MobiCarnet-hankkeen pääpartneri ERAA (Association of Estonian International Road Carries) on 14.5.2021 toimittanut maakuntahallituksen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksen. Vaatimus koskee Central Baltic Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen 27.4.2021
tekemää hankkeelle jo maksetun tuen takaisinperintäpäätöstä. Takaisinperintäpäätös koskee 850
049,92 euron suuruista summaa. ERAA vaatii takaisinperintäpäätöksen kumoamista ja hankkeelle
myönnetyn tuen täysimääräistä maksamista. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina 1.
Taustaa:
MobiCarnet-hankeen rahoitus hyväksyttiin hallintokomiteassa 25.8.2015. Hankkeen tavoitteena on
toteuttaa integroitu järjestelmä kuljetusasiakirjojen automaattiseen ja paperittomaan hallintaan sekä tavaroiden liikkumisen seurantaan reaaliajassa. Hankkeen kesto on 1.9.2015-31.8.2017. Hankkeen partnerina on suomalainen SKAL kustannus Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 973
204,99 euroa, josta EU-tuen osuus 1 627 224,24 euroa. Hankkeelle on tähän mennessä maksettu
tukea 850 049, 92 euroa. Tarkempi kuvaus hankkeen tavoitteista on hakulomakkeessa, oheismateriaalina 2.
Hankkeen tarkastukset ja tehdyt välitoimenpiteet:
Hankkeen toteutuksen edetessä hallintoviranomaiselle on selvinnyt, että hankkeen pääpartneri ei
hakemusvaiheessa ole tuonut esille hankkeen rahoituspäätöksen kannalta oleellisia seikkoja, jotka
olisivat vaikuttaneet lopullisen rahoituspäätöksen syntymiseen.
Hankkeelle on tehty otantaan perustuva nk. toisen tason tarkastus. Viron toisen tason tarkastus
tehtiin syksystä 2017 kevääseen 2018. Tarkastus on kohdistunut hankkeen pääpartnerin ERAA:n
kustannuksiin ja toimintaan. Tarkastustuloksen mukaan MobiCarnet-hanke on saanut laitonta valtiontukea. Näin ollen hankkeen kustannukset ovat tukikelvottomia ja ne on siksi perittävä takaisin.
Hankkeen suomalaiseen partneriin SKAL kustannus Oy:n kohdistuva Suomen toisen tason tarkastus tehtiin kevään ja kesän 2018 aikana. Myös siinä on esitetty vahva epäilys laittomasta valtiontuesta. Ohjelman tarkastusviranomainen on tarkastusta koskevassa raportissaan helmikuussa 2018
todennut, että hankkeelle on myönnetty laitonta valtiontukea. EU:n komissio on viestissään
20.7.2018 tarkastusviranomaiselle edellyttänyt, että hallintoviranomainen perii hankkeelle maksetun tuen kokonaisuudessaan takaisin ja todentamisviranomainen poistaa kyseisen maksun komissiolle osoitettavasta maksupyynnöstä.
Hallintoviranomaisella on rahoitussopimuksen §10.1 mukaan oikeus keskeyttää hanke ja periä jo
maksettu tuki takaisin, mikäli rahoitus perustuu hakulomakkeessa annettuihin vääriin tai epätäydellisiin tietoihin. Lisäksi hankkeen toisen tason tarkastusten tarkastusraporttien mukaan hanke on
tulkinnan mukaan saanut laitonta valtiontukea. Näin ollen hankkeen kustannukset ovat tukikelvottomia ja hallintoviranomainen on velvollinen perimään laittomasti maksetun tuen takaisin pääpartnerilta. Hallintoviranomainen on toukokuussa 2018 lähettänyt hankkeelle rahoitussopimuksen 13
§:n mukaisen ennakkotiedon mahdollisesta takaisinperinnästä/hankkeen keskeyttämisestä (ns.
amicable letter), johon hanke on vastannut 8.6.2018 saapuneella kirjeellään. Vastineessaan hankkeen pääpartneri ERAA kiistää hallintoviranomaisen esittämät perusteet mahdolliseen takaisinperintään ja hankkeen keskeyttämiseen.
Komission vaatimukseen ja toisen tason tarkastuksista saatujen havaintojen ja tarkastusviranomaisen tulkinnan perusteella hallintoviranomaisen oli esitettävä hankkeelle tuen takaisinperintävaatimus. Hallintoviranomainen on toimittanut ensimmäisen takaisinperintävaatimuksen 24.7.2018
päivätyllä kirjeellään. ERAA on toimittanut oikaisuvaatimuksen 10.8.2018, jonka maakuntahallitus
käsitteli 24.9.2018. Maakuntahallitus ei muuttanut päätöstä. ERAA valitti päätöksestä hallintooikeuteen, joka 25.2.2021 annetulla päätöksellään totesi, että oikaisuvaatimuspäätöksen oheismateriaalina ollut kirje on jäänyt toimittamatta ERAA:lle, mikä rinnastuu siihen, että oikaisuvaatimuspäätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n ja 49 g §:n edellyttämällä tavalla. Oikaisuvaatimuksen
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sisältöön ei otettu kantaa. Hallintoviranomainen on käynnistänyt takaisinperinnän uudestaan
27.4.2021 päivätyllä kirjeellään. ERAA on toimittanut oikaisuvaatimuksen 14.5.2021.
Hallintoviranomaisen vastaus oikaisuvaatimukseen
Oikaisuvaatimuksessaan ERAA tiivistää perustelunsa seuraaviin:
1. ERAA ei ole antanut väärää tai totuudenvastaista tietoa hakemuskaavakkeessaan.
2. VS-liitto on perustanut päätöksen asiaan kuulumattomaan Norwegian Funds-projektiin,
joka ei liity MobiCarnet-projektiin.
3. ERAA ei ole saanut SEUT 107(1) artiklan vastaisesti laitonta valtiontukea.
Hallintoviranomainen kommentoi kutakin kohtaa erikseen.
”1. ERAA ei ole antanut väärää tai totuudenvastaista tietoa hakemuskaavakkeessaan”
Hallintoviranomaisen toteaa edelleen, että on kiistatonta, että takaisinperintäkirjeessä mainitut
tiedot ovat puuttuneet hakemuslomakkeesta. Tietyiltä osin ERAA itse myöntää oikaisuvaatimuksessaan itse jättäneensä tiedon pois; tämä käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä. Jättämällä
olennaisia asiaan vaikuttavia tietoja kertomatta, ERAA on antanut väärää tai epätäydellistä tietoa ja
johtanut hallintoviranomaista harhaan. ERAA itse toteaa, että asioita on tuotu hallintoviranomaisen
tietoon hankkeen aikana – mikä nimenomaisesti todistaa sen, että näitä asioita ei ole mainittu hakemuskaavakkeessa, vaan ne on tuotu hallintoviranomaisen tietoon erikseen ja jälkikäteen. Rahoitushakemuksessa esitetyt tiedot ovat siis monilta osin olleet puutteellisia ja oleellista tietoa on jätetty ilmoittamatta hakemuksessa. Sillä, että ERAA on tuonut näitä yksityiskohtia tietoon erillisinä kysymyksinä hanketoteutuksen aikana, ERAA on vääristänyt hankearviointia ja heikentänyt hallintoviranomaisen mahdollisuuksia muodostaa kokonaiskuvaa hankkeesta.
2. VS-liitto on perustanut päätöksen asiaan kuulumattomaan Norwegian Funds-projektiin,
joka ei liity MobiCarner-projektiin.”
Hallintoviranomaisen näkemys on edelleen se, että Norwegian Funds-projektin ja MobiCarnetprojektin välillä on ollut useita yhteneväisyyksiä, joiden vuoksi Norwegian Funds-projekti olisi tullut
hakulomakkeessa mainita. Oikaisuvaatimuksensa kohdassa ”1.1 Norwegian Funds -projekti”
ERAA väittää, että ”VS-liiton väittämät projektien samankaltaisuudet ovat keinotekoisia ja epäuskottavia, eikä niitä voida ottaa huomioon hankesopimuksen objektiivisessa arvioinnissa. MobiCarnet ja Norwegian Funds -hankkeet eroavat toisistaan huomattavasti, niillä ei ole ollut synergiaetuja
tai olemassa olevaa tietoa, joka olisi tullut mainita MobiCarnet -hankkeen hakemuksessa.” Hallintoviranomainen on toimittanut listan yhteneväisyyksistä, joista vähäisin ei ole saman nimen käyttö.
Päähakijan tulee noudattaa hallintoviranomaisen ohjeistusta hakulomakkeen täyttämisestä, eikä
ERAA ole näin tehnyt.
Oikaisuvaatimuksessaan ERAA toteaa myös ongelmallisesti, että ”Hankkeet on ensinnäkin suunnattu täysin eri markkinoille, sillä MobiCarnet -hankkeessa on kysymys lähinnä Viroon toteutettavasta ratkaisusta, jonka avulla Virossa toimivat yritykset voisivat sujuvoittaa asioimistaan tulli- ja
veroviranomaisen kanssa rajalla. Kysymys on siten ollut ensisijaisesti puhtaasti paikallisesta, yhden jäsenvaltion tasoisesta hankkeesta ja tavoitteesta sujuvoittaa tavaroiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.” Hankkeen rahoituksen edellytys on ollut rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Viron välillä sekä se, että molemman maan toimijat hyötyvät hankkeesta. Päähakija alleviivaa väitettään vielä kappaleessa 2.1. sanomalla että ”Hankkeessa on ollut kysymys ei-taloudellisesta toiminnasta,
jossa on pyritty sujuvoittamaan paikallisella, yhden jäsenvaltion sisäisellä ratkaisulla, tavaroiden
vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.” Tämä on täysin ristiriidassa Central Baltic -ohjelman luonteen ja rahoitusehtojen kanssa. Ohjelmasta rahoitetaan rajat ylittävää yhteistyötä ja hankkeita, jotka palvelevat vähintään kahta jäsenvaltiota. Mikäli ERAA nyt kertoo, että palvelu hyödyttäisi vain
Viron markkinoita, hanke muuttuu välittömästi tukikelvottomaksi kokonaisuudessaan ja hakulomakkeessa on myös tältä osin annettu väärää ja totuudenvastaista tietoa. Myös tätä toistuvaa väitettä hallintoviranomainen käsittelee yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Lisäksi hallintoviranomainen
huomauttaa, että ERAA itse toteaa hankkeen olevan ”suunnattu… markkinoille” ja siten itse myön-
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tää valtiontuen arvioinnissa oleellisen markkinan olemassaolon ja yrityksen määritelmän täyttymisen.
Edelleen oikaisuvaatimuksen kohdassa 1.1. ERAA toteaa, että ”On täysin kohtuutonta, että VSliitto tekee ERAA koskevia ja sille taloudellisesti erittäin merkittäviä päätöksiä toisen, MobiCarnet hankkeen kannalta täysin epärelevantin projektin asiakirjojen ja spekuloimalla MobiCarnet hanketta niissä annettujen tietojen perusteella.” Tältä osin hallintoviranomainen tarkentaa, että
Norwegian Funds -hankkeen asiakirjat ovat olleet vain yksi osa hallintoviranomaisen arvioimaa kokonaisuutta ja tässä on erotettava toisistaan kaksi yksityiskohtaa: yhtäältä hallintoviranomaisen
näkemys siitä, että Norwegian Funds -hanke olisi pitänyt mainita hakulomakkeessa, ja toisaalta
sen herättämät epäilykset MobiCarnet-hankkeessa mahdollisesti odotettavissa olevasta voitosta.
Oikaisuvaatimuksen kohdassa 1.2 ERAA toteaa seuraavaa: ”VS-liitto perustelee päätöstään sillä,
että hankehakemuksessa ei ole mainittu sitä, että MobiCarnet -hanke keskittyy IT-alustan kehittämiseen ja tässä yhteydessä perustetaan myös yhtiö MobiCarnet OÜ. Tämä on VS-liiton mukaan
tullut mainita hankehakemuksen kohdassa ”Durability and transferability of main outputs”. ERAA:n
näkemyksen mukaan se ei ole antanut väärää tai totuudenvastaista tietoa, vaikka tätä asiaa ei ole
mainittu hankehakemuksessa. Hankkeen lopputulokset ja siirrettävyys on voitu kuvata hankehakemuksessa myös ilman mainintaa yhtiöstä. VS-liiton väite perustuu puhtaasti siihen, että Norwegian Funds -projektin liiketoimintasuunnitelmassa on mainittu MobiCarnet OÜ:n perustaminen. Kuten jo ylempänä on todettu, hankkeilla ei ole yhtymäkohtia toisiinsa eikä MobiCarnet -hanketta
koskevia päätöksiä voida tehdä Norwegian Funds -hankkeen asiakirjojen perusteella. VS-liitto on
ollut myös jo vuonna 2015 tietoinen yrityksen perustamisesta. VS-liitto on itsekin todennut, että
hankepartnerit voivat jatkaa projektin tuloksia ja sen hallinnointia yhteisen osakeyhtiön kautta. Jo
tämä seikka osoittaa, että ERAA:n tarkoitus ei ole ollut antaa VS-liitolle väärää tai totuudenvastaista tietoa, vaan yrityksen perustamista koskevat asiat on avoimesti keskusteltu. On täysin kohtuutonta, että yrityksen perustamista koskeva asia nostetaan usean vuoden jälkeen uudelleen käsittelyyn väitettynä sopimusrikkomuksena ja sen avulla yritetään perustella rahoituksen takaisinperintää.”
Hallintoviranomainen korjaa useita yllä olevia väittämiä. Ensinnäkin päähakijan väite siitä, että
”Hankkeen lopputulokset ja siirrettävyys on voitu kuvata hankehakemuksessa myös ilman mainintaa yhtiöstä” on erheellinen. Hallintoviranomainen edellyttää yksityiskohtaista ja selkeää suunnitelmaa hankkeen lopputulosten ylläpidolle ja siirrettävyydelle. Se, että hankepartnerit eivät suoraan
vastaa lopputuloksista itse, vaan siirtävät velvoitteen toiselle juridiselle henkilölle, on erittäin merkittävä asia rahoitussopimuksen §8 valossa. Central Baltic -ohjelma on ensisijaisesti julkisille toimijoille tarkoitettu ohjelma, mistä syystä yritysten toimintaa hankkeissa arvioidaan erityisen tarkasti.
Hankkeen kautta rahoitettujen tulosten/tuotteiden siirto yksityiselle yritykselle liiketoiminnaksi on täten erityisen oleellinen muutos. Hallintoviranomainen toistaa näkemyksensä siitä, että yrityksen perustaminen on todistettavasti ollut hakijoiden tavoite alusta asti, ja tieto on tarkoituksella jätetty
mainitsematta hakulomakkeessa. Hallintoviranomainen muistuttaa edelleen, että päähakija hakemuslomakkeessa on nimenomaan todennut, että partneriorganisaatiot vastaavat ylläpidosta (”After
the project, both partners are responsible for improving the system further according to the needs
and possible changes in the regulations of the country/countries"), mikä ei yrityksen perustamisen
myötä ole totta. Lopuksi hallintoviranomainen toteaa, että se on ainoastaan esittänyt ne reunaehdot, joiden puitteissa yrityksen perustamista hankkeen tulosten ylläpitämiseksi voidaan pitää mahdollisena.
Oikaisuvaatimuksen kohdassa 1.3 päähakija perustelee otsikon mukaisesti, että ”Tavaramerkin
rekisteröinti ei estä tulosten asettamista julkisesti saataville”. Hallintoviranomainen totesi 17.9.2018
päivätyssä vastineessaan ERAA:lle, että kun tavaramerkin rekisteröinti nähdään kaikkien muiden
paljastuneiden tietojen valossa, se muuttuu luonteeltaan rajoittavaksi yritystoiminnan ja tuotekehityshankkeen elementiksi. Interreg-ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa on erittäin epätodennäköistä, että hankkeen tarvitsisi rekisteröidä tavaramerkkiä tuotoksilleen. Vastauksessaan päähakija
esittää myös arvionsa tavaramerkin rekisteröinnin merkityksen kannalta; tällaisia arvioita ei kuitenkaan päähakija voi tehdä. Ohjelman säännöt tulevat EU-lainsäädännöstä, kansallisesta lainsäädännöstä tai ohjelmatasolta ja niiden tulkitseminen ja seuraaminen kuuluu hallintoviranomaiselle.
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Oikaisuvaatimuksen kohdassa ”1.4 Liiketoimintasuunnitelmaa koskevat kustannukset” ERAAn
esittämät väitteet ovat virheellisiä. Päähakija sanoo, että ”ERAA on toimittanut VS-liitolle hankkeen
aikana useita raportteja, jotka ovat antaneet VS-liitolle yksityiskohtaisen käsityksen hankkeen meneillään olevista sekä tulevista toimenpiteistä. VS-liitto on siten ollut tietoinen liiketoimintasuunnitelman laatimisesta hankkeen sisällä jo hankkeen aikana. Lisäksi VS-liitto on erikseen hyväksynyt
sille raportoidut kulut (ml. Liiketoimintasuunnitelmaa koskevat kulut), joten on kohtuutonta, että se
nyt myöhemmin nostaa asian uudelleen käsittelyyn väitettynä sopimusrikkomuksena, jonka seurauksena se aikoo takaisinperiä kaiken MobiCarnet -hankkeelle myönnetyn ja maksetun rahoituksen. VS-liitto ei jälkikäteen voi vedota siihen, että kustannuksia ei ole ilmoitettu hankehakemuksessa, kun se on hyväksynyt kulut raportoinnin yhteydessä. Mahdolliset huomautukset kulujen tukikelvottomuudesta olisi tullut tehdä niiden hyväksymisen yhteydessä (eli hylätä ko. kulut) eikä jälkijättöisesti.” Hallintoviranomainen korjaa ERAAn virheellisen väittämän, että se olisi hyväksynyt näitä
kustannuksia raporteissa. Hankkeen maksatusraporteista on käsitelty ja hyväksytty vasta ensimmäiset kaksi, eikä näissä esiinny mainittuja kustannuksia. Hallintoviranomainen on nähnyt liiketoimintasuunnitelmaa koskevia kuluja myöhemmissä raporteissa, ja näin tullut tietoiseksi liiketoimintasuunnitelmasta. Näitä maksatusraportteja ei kuitenkaan ole vielä käsitelty, eikä hallintoviranomainen siten ole kuluja hyväksynyt. Hallintoviranomainen toistaa näkemyksensä, että liiketoimintasuunnitelman mainitsematta jättäminen hakulomakkeessa on johtanut hallintoviranomaista harhaan hankkeen todellisesta luonteesta.
Oikaisuvaatimuksensa kohdassa ”1.5 Tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa” päähakija sekoittaa
käsitteitä ja itse asiassa todistaa hallintoviranomaisen takaisinperintäkirjeen argumentin. ERAA
väittää, että ”MobiCarnet -projekti ei ole tuottanut voittoa eikä ERAA ole siten voinut hankehakemuksessa ilmoittaa tällaista tietoa tai myöhemmin päivittää hankehakemusta. Lisäksi hankesopimuksen perusteella edes se seikka, että MobiCarnet -hankkeesta syntyisi voittoa, ei ole sopimuksen tai Central Baltic -ohjelman vastaista.” Ohjelman käsikirja erottaa toisistaan voiton ja tulot. Tulot olisi kuulunut ilmoittaa hakulomakkeessa, jotta voidaan arvioida katetaanko niillä pelkästään kuluja vai syntyykö ohjelman tuloista hankkeelle voittoa. Hallintoviranomaisen takaisinperintäkirjeen
kohta 2e juuri sanoo yhtenä perusteena hakulomakkeen virheelliselle ja epätäydelliselle täyttämiselle sen, ettei tuloja ole ilmoitettu. Nyt ERAA itse myöntää, että se on ollut tietoinen siitä että ”ITalustan ylläpidosta syntyy jatkuvasti kustannuksia, joita harkittiin katettavan tuotteen käyttäjiltä kerättävällä maksulla…” ja vahvistaa näin ollen itse, että se on tiennyt tuloja syntyvän, mutta on tietoisesti jättänyt ne hakulomakkeessa ilmoittamatta.
Oikaisuvaatimuksen kohdan ”1.6 Hankehakemuksen päivittäminen” osalta hallintoviranomainen
täsmentää, että tällä kohdalla on viitattu siihen, miten päähakija aktiivisesti on välttänyt päivittämästä nyt kyseessä olevia tietoja hakulomakkeeseen, ja on sen sijaan pyrkinyt saamaan ratkaisun
kaikkiin kysymyksiin erillisinä päätöksinä. Tämä menettely vahvistaa hallintoviranomaisen näkemystä siitä, että ERAA ymmärtää hakulomakkeen keskeisen roolin ja on pyrkinyt hämärtämään
hankkeen todellisia tarkoitusperiä.
”3. ERAA ei ole saanut SEUT 107(1) artiklan vastaisesti laitonta valtiontukea.”
Tämä kappale sisältää useita perustavanlaatuisia virheitä. Heti aluksi päähakija toteaa, että ”Väite
perustuu suurilta osin Central Baltic -ohjelman tarkastusviranomaisten (Audit Authority) tekemiin
tarkastusraportteihin ja niiden johtopäätöksiin, joissa on viitattu mahdollisuuteen valtiontuen kaikkien edellytysten täyttymisestä. Kysymys ei kuitenkaan ole viranomaisen, tuomioistuimen tai vastaavan tahon lausumasta, eikä tarkastusviranomaisten tekemiä johtopäätöksiä voida pitää kiistattomina.”
Ensinnäkään väite ei perustu pääosin tarkastusviranomaisen tekemiin tarkastusraportteihin, vaan
kansallisten (sekä Suomen että Viron) tarkastajien tarkastusraportteihin ja sitä seuranneeseen tarkastusviranomaisen tarkastukseen. Toiseksi päähakija toteaa, ettei päätöstä ole tehnyt viranomainen. Tämä väite on epätosi. Arvion valtiontuesta on tehnyt Central Baltic -ohjelman tarkastusviranomainen ja päätöksen takaisinperinnästä on tehnyt Central Baltic -ohjelman hallintoviranomainen.
Nämä viranomaiset on asetettu rakennerahastojen yleisasetuksen (Euroopan parlamentin ja Eu-
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roopan neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013)) 123 perusteella virkaansa VS-liitossa. Komissio on
ohjelma-asiakirjan hyväksyessään vahvistanut ne ohjelman toimivaltaisiksi viranomaisiksi, jotka
täyttävät artikloiden 125 ja 127 mukaisia tehtäviä. Kolmannekseen maininta ”mahdollisuuteen valtiontuen kaikkien edellytysten täyttymisestä” on näistä vain Suomen tarkastusraportissa, kun taas
Viron tarkastusraportissa ja näitä seuranneessa tarkastusviranomaisen tarkastuksessa valtiontuki
on vahvistettu.
Lisäksi ERAA antaa oikaisuvaatimuksessaan ristiriitaista tietoa. Kohdassa ”2.1 ERAA ei täytä yrityskriteeriä” ERAA toteaa, ettei se täytä kriteerejä, kun jo ensimmäisessä kappaleessa ERAA sanoo toimivansa Viron markkinoilla. Tässä oikaisuvaatimuksessa, eikä myöskään aiemman selvityksen yhteydessä, ERAA ei ole pystynyt todistamaan väitettään. Kuten Viron valtiontukiasiantuntijat ovat todenneet, vastaaville ratkaisuille on markkina ja esimerkkiyritykset on mainittu. Päähakija
ei ole millään tavalla kommentoinut näitä. Hanke ei myöskään täytä julkista tehtävää, sillä ei ole
monopoliasemaa eikä se korjaa markkinoilla olevia puutteita, eikä päähakija näin ollen pysty todistamaan sitä, ettei se toimi markkinoilla.
Oikaisuvaatimuksen kappale ”2.2 Mobicarnet -hanke ei ole saanut etua suhteessa muihin toimijoihin” perustuu kokonaisuudessaan sille oletukselle, että päähakija ei mielestään täytä yrityksen
määritelmää eikä tuotteelle ole markkinoita. Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa, kuten valtiontukiasiantuntijat tarkastusraporteissa ovat todenneet.
.
Oikaisuvaatimuksessa päähakija toteaa, että “Hypoteettinen tilanne, jossa MobiCarnet -hankkeelle
ei olisi myönnetty rahoitusta ei siten olisi johtanut siihen, että jokin yksityinen toimija olisi kehittä-nyt
vastaavan tai samanlaisen ratkaisun, vaan vastaavaa tuotetta tai ratkaisua ei olisi kehitetty lainkaan. Rahoituksessa ei siten ole ollut kysymys kielletystä valtiontuesta, koska hankepartnerit eivät
ole saaneet etua suhteessa muihin toimijoihin MobiCarnet -hankkeessa.” Hallintoviranomainen
huomauttaa, että tämä ei ole tyhjentävä selitys. Viranomaiset ja muut käyttäjät olisivat voineet käyttää muiden yritysten (valtiontuen määritelmän mukaan) tarjoamia ratkaisuja. Nämä ratkaisut kilpailisivat MobiCarnet hankkeen julkisella rahalla tuotetun ratkaisun kanssa ja täten päähakija on saanut kilpailuetua muihin nähden.
Oikaisuvaatimuksensa kohdassa ”2.3 MobiCarnet -hanke ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”, ERAA antaa jälleen hälyttävää tietoa hankkeen tosiasiallisesta tarkoituksesta tai annettu tieto on väärää. ERAA sanoo, että “MobiCarnet -hankkeessa kehitetty ratkaisu/tuote on puhtaasti
alueellinen eikä vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuote on kehitetty ainoastaan yhdessä
jäsenvaltiossa (Viro) toimiville yrityksille siten, että siinä on otettu huomioon Viron tulli- ja veroviranomaisten tietokannoista aiheutuvat erityisvaatimukset. Koska eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö,
viranomaisten organisointi ja viranomaisten käytössä olevat tietokannat eroavat toisistaan huomattavasti eikä näitä ole mitenkään harmonisoitu sisämarkkinoilla, ei myöskään kehitettyä ratkaisua
voida muokata muiden jäsenvaltioiden markkinoille.” Tämä on suorassa ristiriidassa hakulomakkeessa ja hankkeen aikana annettuun tietoon sekä ohjelman rahoitusehtoihin, jotka edellyttävät,
että hankkeesta hyötyvät suoraan sekä Suomi että Viro.
Hanke viittaa hakulomakkeessa useissa kohdissa tuotteen käyttöön Viroa laajemmalti sekä mahdollisuuteen laajentaa hanketta edelleen muualle (esimerkkeinä voidaan mainita esimerkiksi hakulomakkeen kohta Project contribution to the EUSBSR, jossa ERAA toteaa "The project contributes
directly to the Priority Area: Transport of the EUSBSR. The solution helps to improve internal and
external transport links, increasing the efficiency and minimising the environmental impact of
transport systems"… "MC helps to develop further the sustainable transport system in the Baltic
Sea Region.” … "Implementation of the solution in the Baltic Sea region reduces the time of
transport flows of goods by approximately 13%."…"MC tackles the challenge by involving two
countries of the region to the development of the planned solution and thus supporting the joint
planning of the transport system." tai hakulomakkeen kohta ”Cooperation reason”, jossa ERAA
toteaa ”The cross-border cooperation between Estonia and Finland is crucial in achieving the objectives and results of the project as the united and integrated system for increasing the efficiency
of the transport corridors cannot be developed and implemented without the close cooperation between both countries. Developing MC based on the experiences and regulations of only one coun-
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try would not provide the level of functionality the system needs to be successfully implemented
throughout the transport corridors.”).
Kuten hallintoviranomainen on todennut jo kappaleessa 1, tämä uusi tieto vaikuttaa suoraan hankkeen tukikelpoisuuden määrittelyyn; nyt ERAA itse tunnustaa, ettei hanke täytä Central Baltic ohjelman rahoituksen perusreunaehtoja vaan on tukikelvoton. Lisäksi ERAA myöntää, että se on
järjestelmällisesti antanut hakulomakkeessa väärää tietoa asiasta. Mikäli puolestaan hakulomakkeessa annetut tiedot ovat tosia, oikaisuvaatimuksen väitteet ovat epätosia.
Lopuksi päähakija vetoaa ratkaisun löytymiseen. Hallintoviranomainen on keskusteluissa hankkeen kanssa pyrkinyt löytämään ratkaisua yksittäisiin kysymyksiin niissä puitteissa kuin se on ollut
mahdollista. Lopulta hallintoviranomaiselle kertyi hankkeesta niin paljon raskauttavaa tietoa, että
takaisinperintä on tehtävä. Hallintoviranomaisella ei ole mahdollista sovitella asiaa, kun se on havainnut sääntöjen vastaisuuksia ERAA:n antamissa tiedoissa, hankkeen toiminnassa ja hankkeen
luonteessa.
Yhteenvetona hallintoviranomainen toteaa, että ERAA esittää oikaisuvaatimuksessaan monia vääriä väittämiä, myöntää hallintoviranomaisen argumentteja todeksi ja antaa uutta raskauttavaa todistusaineistoa, eikä miltään osin pysty todistamaan omia väitteitään oikeiksi. Hallintoviranomainen
huomauttaa, että ERAA on antanut ristiriitaisia tietoja hakulomakkeessa, hankkeen aikana sekä
kahdessa eri oikaisuvaatimuksessaan. Näin ollen oikaisuvaatimus vahvistaa hallintoviranomaisen
esittämiä perusteita.
Sovelletut ohjeet, oikeusohjeet ja säädökset:
Yleisasetus 1303/2013
EAY-asetus 1299/2013
valtiontukisäännöksiä koskeva ohjeistus
Hankkeen pääpartnerin ja hallintoviranomaisen välillä joulukuussa 2015 allekirjoitettu rahoitussopimus MobiCarnet-hankkeen rahoituksesta ehtoineen
Central Baltic Interreg 2014–2020-ohjelman manuaali
MobiCarnet-hankkeen ja hallintoviranomaisen välinen rahoitussopimus (subsidy contract)
Valmistelija

TN/MN/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei ERAA:n (Association of Estonian International Road Carries) oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa 27.4.2021 annettua päätöstä hankkeelle maksettujen tukien takaisinperinnästä.
Takaisinperintäpäätös on perusteltu sopimusrikkomuksella ja saadulla laittomalla valtiontuella.
Prosessissa on noudatettu hankkeen asianmukaista kuulemista rahoitussopimuksen 13 §:n mukaisesti.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Head of Managing Authority Merike Niitepõld, 040 742 0302,
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio puh. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2025 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU
Asia

Maakuntahallitus 30.8.2021 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen
sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 22.11.2021 ja viedään maakuntavaltuuston 13.12.2021 päätettäväksi. Varsinais-Suomen
liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen elokuussa 2021.
Varsinais-Suomen liiton strategian 2025 toteutus jatkuu. Useisiin osatehtäviin jakautuvat laajat teemat käsittelevät muun muassa tietojohtamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen, viestintään ja organisaation toimintamallien ja -tapojen tehostamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Strategian työlistat päivitetään vuosittain.
Aluekehittämisen vastuualueen toiminta kohdentuu v. 2022 vahvasti EU:n uuden ohjelmakauden
2020–2027 aloittamiseen ja siihen liittyvien sisällöllisten ja hallinnollisten uudistusten alueelliseen
toimeenpanoon. Uuden ohjelmakauden käynnistyminen on hiukan viivästynyt alkuperäisestä tavoitteesta, mutta ensimmäiset kansalliset ja Central Baltic-ohjelman rahoitushaut avattaneen vuosien 2021/2022 vaihteessa. Tämän työn rinnalla myös nykyisten ohjelmien toiminta jatkuu osin
päällekkäin uuden ohjelmakauden alun aikana. Joulukuussa 2021 hyväksyttävän uuden maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimenpiteiden käynnistäminen alkaa. Maakuntastrategian keskeisen kumppanuusfoorumityön kautta tuodaan näkyviin aluekehittämisen laaja-alainen toimintakenttä, jossa edustettuna on niin koulutuksen ennakointi, kansainvälisyys, elinkeinoelämäyhteistyö,
järjestöyhteistyö kuin saaristo- ja maaseutuasiat.
Maankäytön ja ympäristön vastuualueella jatketaan tuoreiden suunnitelmien – merialuesuunnitelman, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien – toteutumisen edistämistä ja seurantaa. Uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uuden kokonaismaakuntakaavaprosessin
valmistelu aloitetaan osin kartoittamalla selvitystarpeita ja osin jo selvityksiä käynnistämällä yhdessä kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Merkittävimmät hankkeet ovat merialuesuunnittelua jatkava eMSP-seuranta- ja monitorointihanke sekä mm. paikallisjunaliikenteen mahdollisuuksia edistävä ScaleUp-hanke. Vastuualue on mukana myös muissa maakunnan suunnittelua edistävissä liikenteen, ilmastomuutoksen torjunnan, kiertotalouden ja merialuesuunnittelun
hankkeissa. Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitytään kestävää yhdyskuntarakenteen kehitystä
ja maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tukevaan työhön.
Edunvalvonta ja kuntapalvelu vastuualueen toiminta muodostuu edunvalvonnasta, ulkoisesta ja
sisäisestä viestinnästä, kulttuurialasta sekä tietopalveluista. Vaikuttamista tehdään hallitusohjelman linjausten ohjaamina. Vuonna 2022 edunvalvontatyössä valmistaudutaan seuraavan vuoden
eduskuntavaaleihin ja sen jälkeiseen hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. Lounaistiedon toimintaa ja tietopalveluja kehitetään Lounaistiedon strategian mukaisesti.
Hallinnon vastuualue tuottaa liiton henkilöstö-, talous- ja hallintopalvelut sekä toimitilapalvelut. Vuoden 2022 aikana jatketaan taloushallinnon täydellisen sähköistämisen valmistelua. Sähköistäminen vaatii jo käytössä olevien ohjelmien kehittämistä sekä täysin uusien ohjelmien käyttöönottoa.
Tiedonhallintalain määräaikoihin liittyvät toimenpiteet jatkuvat vuoden 2022 aikana. Laki edellyttää laajaa tiedonhallinnan kehittämistä ja kokonaan sähköiseen asiakirjahallintoon siirtymistä. Toimenpiteiden edistäminen on osa tietojohtamisen kehittämistä. Tämän lisäksi tietojohtamisen alla kehitetään muun muassa liiton toiminnan ja talouden seurantaa.
Maakuntavaltuusto vahvisti vuoden 2021 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 112 800 euroa, joka
suunniteltiin katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2020 edellisten tilikausien ylijäämätililtä on 2 086 864 euroa.
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KH/PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 talousarvion ja
2025 taloussuunnitelman valmisteluaikataulun ja evästää jatkovalmistelua.

vuosien

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

2022–
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON ICT-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN JA HANKINTA
Maakuntahallitus 24.5.2021 § 87
Asia

Varsinais-Suomen liitolla on ICT-ympäristön ylläpitoa ja palveluita koskeva sopimus Wisdomic
Oy:n kanssa. Palvelusopimuksen mukaisesti Wisdomicin IT-asiantuntija on työskennellyt liiton tiloissa monipuolisena lähitukena kolme päivää viikossa sekä vastannut sisäverkon ja palvelinten ylläpidosta. Päätelaitteet ovat liiton omia ja niiden käyttöönotosta ja ylläpidosta huolehtii Wisdomicin
asiantuntija.
Nykyinen järjestelmä on toiminut joustavasti, mutta yhteisesti todettuja uudistustarpeita on jouduttu
siirtämään mm. maakuntauudistuksesta johtuen. Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi. Liiton on kyettävä vastaamaan tiedonhallintalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin. Tiedonhallintalaki edellyttää asianmukaisten työvälineiden hankintaa henkilökunnalle.
Omien palvelimien ylläpito on kallista ja aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle häiriötilanteissa.
Liitto tilasi loppusyksystä 2020 Cinia Oy:ltä IT-ympäristön auditoinnin. Auditointiraportti vahvisti
käsitystämme kokonaisvaltaisen IT-uudistuksen tarpeellisuudesta. Auditoinnissa nousi esiin esimerkiksi kiireellinen tarve luopua oman konesalin ylläpitämisestä ja siirtyä pilvipalveluteknologioiden käyttöön. Koronapandemian aikana lisääntynyt etätyö on myös korostanut uudistustarvetta.
Uudistuksen oikeaksi toteuttamisajankohdaksi määriteltiin muutto uusiin toimitiloihin. Liiton käytössä ollut lähitukihenkilö jää pois Wisdomicin palveluksesta kesäkuussa.
IT-ympäristön uudistuksen tavoitteena on modernisoida liiton IT-ympäristö vastaamaan erityyppiset
työskentelytavat mahdollistavan monipaikkaisen työnteon tarpeita. Uudistuksessa IT-ympäristö
nähdään liiton strategian mukaisesti tukipalvelun sijaan digitalisaation ja tietojohtamisen mahdollistajana. Tavoitteena on panostaa IT-ympäristön toimivuuteen ja käytettävyyteen, jolla parannetaan
liiton työntekijöiden IT-palvelujen laatutasoa, vähennetään IT-ympäristön riskejä ja lisätään ennustettavuutta.
Liitossa selvitettiin mahdollisuutta kilpailuttaa IT-palvelut Hanselin avustuksella. Tilanteen kokonaisarvion perusteella kilpailutuksesta luovuttiin, ja liitto aloitti neuvottelut IT-ympäristön kokonaisratkaisusta Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Cinia Oy on toiminut hankintaprosessissa liiton asiantuntijakonsulttina. Tiera tarjoaa kokonaisvaltaista palvelukonseptia, joka sopii hyvin liiton tarpeisiin. Liiton tietojärjestelmien valvonta ja palautumiskyky mahdollisissa häiriötilanteissa paranee merkittävästi. Liiton tietoturvariskin huomattava pieneneminen alentaa myös liiton kokonaisriskiä.
Varsinais-Suomen liitto on Kuntien Tieran osakas. Kyseessä on hankintalain 15 § mukainen hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä, jolloin hankintaan ei sovelleta hankintalakia.
Uudistukseen liittyen Kuntien Tiera Oy:ltä on pyydetty tarjous laitehallinnan kehittämisprojektista,
jonka arvioitu kertakustannus on noin 54 000 euroa. Projekti sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:
•
Pilvihallintaympäristön rakentaminen
•
Käyttäjien siirto AzureAD-ympäristöön, kotihakemistojen siirto pilviympäristöön
•
Työasemien asennukset ja liittäminen laitehallintajärjestelmään
Uudistus ja toimitilamuutto edellyttävät lisäksi Tieran jatkuvien palvelujen käynnistystoimia, joiden
arvioitu kertakustannus on noin 38 000 euroa. Käynnistystoimia ovat mm:
•
V-S liiton ympäristön dokumentointi
•
Itsepalveluportaalin ja IT-tuen käyttöönotto
•
Tietoliikennepalvelun ja laiterekisterin käyttöönotto
Liiton tarpeisiin räätälöity varsinainen IT-palvelukokonaisuus maksaa noin 69 000 euroa vuodessa.
Palveluun kuuluu mm:
•
Moderni päätelaiteympäristö
•
Hallittu ja tietoturvallinen käyttöympäristö
•
Varalaitepalvelu
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Toimitilojen verkkoratkaisu
Palvelinkapasiteetti Tieran konesalista

Tieran tarjoama palvelukokonaisuus poikkeaa nykyisestä Wisdomicin tarjoamasta palvelusta merkittävästi, minkä vuoksi palvelujen suoraa hintavertailua ei ole mahdollista tehdä. Tieran tarjoama
palvelukokonaisuus ei kuitenkaan nosta liiton IT-kustannuksia nykyisestä, ja pitkällä aikavälillä modernin IT-ympäristön ylläpidon kustannukset on tarkoitus saada pysymään Tieran kumppanuuden
avulla kohtuullisina.
Mikäli maakuntahallitus päättää 24.5.2021 kokouksessa edetä sopimusneuvotteluissa Tieran
kanssa, voi liitto allekirjoittaa Tieran IT-palveluja koskevan puitesopimuksen sekä IT-ympäristön
uudistusta koskevan projektisopimuksen. Projektisopimus tulee solmia nopeutetusti jo ennen varsinaista palvelusopimusta, jotta Tiera kykenee tuottamaan IT-ympäristön uusiin toimitiloihin ennen
muuttoa syyskuussa.
Projektisopimuksen mukaisesti IT-uudistuksen muutosprojekti käynnistyy kesäkuun alussa heti
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muutosprojekti jatkuu suunnitelman mukaan lokakuun loppuun saakka niin, että keskeinen uusien tilojen käyttöönottoon liittyvä IT-infra on valmis syyskuun
alussa, jotta työskentely uusissa toimitiloissa on mahdollista ilman merkittäviä käyttökatkoksia.
Sopimukset ovat vielä aiesopimusluonteisia. Mikäli Varsinais-Suomen liitto ei halua solmia jatkuvan palvelun sopimusta 1.7.2021 mennessä, projekti keskeytetään ja Tieralla on normaalikäytäntöjen mukaisesti oikeus korvaukseen siihen mennessä aiheutuneiden projektikustannusten osalta.
Päätös varsinaisesta palvelusopimuksesta tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn 21.6.2021.
Tieran tarjoaman palvelukokonaisuuden lisäksi liitto järjestäisi IT-lähituen omana työnä. Uudistuksen ja toimitilamuuton aikana tähän varataan kokopäiväinen työntekijä, mutta jatkossa tilanteen
vakiinnuttua arvioidaan 0,5 henkilötyövuotta riittävän. Oma IT-lähituki järjestetään joustavasti talon
sisäisillä tehtävänkuvamuutoksilla.
Valmistelija

PM/AV/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
1. Varsinais-Suomen liitto jatkaa IT-ympäristön uudistamista ja palvelujen tuottamista koskevan sopimuksen valmistelua Kuntien Tieran kanssa.
2. Maakuntajohtaja valtuutetaan solmimaan puitesopimus ja projektisopimus, jotka sitovat
osapuolet uudistuksen valmisteluun. Mikäli Varsinais-Suomen liitto ei halua solmia jatkuvan
palvelun sopimusta 1.7.2021 mennessä, projekti keskeytetään ja Tieralla on normaalikäytäntöjen mukaisesti oikeus korvaukseen siihen mennessä aiheutuneiden projektikustannusten osalta
3. Lopullinen sopimus tuodaan hyväksyttäväksi maakuntahallitukselle kesäkuussa.
Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Merkittiin, että Riitta Lehtinen poistui kokouksesta klo 11.37.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 21.6.2021
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Varsinais-Suomen liitto päätti (MH 24.5.2021 § 87) jatkaa IT-ympäristön uudistamista ja palvelujen
tuottamista koskevan sopimuksen valmistelua Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Maakuntajohtaja valtuutettiin solmimaan puitesopimus ja projektisopimus, jotka sitovat osapuolet uudistuksen valmisteluun. Mikäli Varsinais-Suomen liitto ei halua solmia jatkuvan palvelun sopimusta 1.7.2021 mennessä, projekti keskeytetään ja Tieralla on normaalikäytäntöjen mukaisesti oikeus korvaukseen siihen
mennessä
aiheutuneiden
projektikustannusten
osalta. Puitesopimuksen
alainen palvelusopimus tuodaan hyväksyttäväksi maakuntahallitukselle kesäkuussa.
Maakuntajohtaja allekirjoitti projektisopimuksen 2.6.2021 ja puitesopimuksen 3.6.2021. Puitesopimuksessa on sovittu kumppanuuden ja palvelun periaatteista ja ehdoista. Projektisopimuksen mukaisesti uudistuksen muutosprojekti käynnistyi kesäkuun alussa heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muutosprojekti jatkuu lokakuun loppuun saakka niin, että keskeinen uusien tilojen käyttöönottoon liittyvä IT-infra on valmis syyskuun alussa, jotta työskentely
uusissa toimitiloissa on mahdollista ilman merkittäviä käyttökatkoksia.
Liitto
jatkoi touko-kesäkuussa neuvotteluja
sopimuskokonaisuuden
kolmannen
osan, palvelusopimuksen sisällöstä. Palvelusopimuksessa sovitaan hankittavien palveluiden jatkuvasta tuottamisesta niiden käyttöönoton jälkeen. Palvelusopimus sisältää Tieran infrapalvelujen asiakaskohtaisen ratkaisukuvauksen, palveluiden vastuumatriisin, palvelukuvaukset, palveluiden laatuun liittyvän osion ja palveluhinnaston. Hinnoittelun perusteena käytettävät palvelukomponentit tarkistetaan ja hyväksytään kaksi (2) kertaa vuodessa palvelun seurantaryhmässä. Yksittäisiä palveluja on mahdollista ottaa lisää tai irtisanoa sopimuskauden aikana.
Sopimuskokonaisuudella modernisoidaan liiton ICT-ympäristö. Liitto panostaa ICT-ympäristön
toimivuuteen ja käytettävyyteen, jolla parannetaan liiton työntekijöiden ICT-palvelujen laatutasoa,
vähennetään ICT-ympäristön riskejä ja lisätään ennustettavuutta. Tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen liiton ICT-ympäristö Zero Trust -suojausmallin mukaisesti ja lisätä tietojärjestelmien
hankkimista palveluna oman ylläpidon sijaan. Zero Trust -suojausmallin pääperiaatteena on luopua
organisaation sisäverkosta ja sen haavoittuvuuksista, jolloin jokainen henkilö tai laite on aina tunnistettava aukottomasti ennen käyttöoikeuden myöntämistä.
Liiton tarpeisiin räätälöity varsinainen ICT-palvelukokonaisuus maksaa noin 69 000 euroa vuodessa. Palveluun kuuluu mm:
Moderni päätelaiteympäristö ja sen hallinta
Hallittu ja tietoturvallinen käyttöympäristö
Varalaitepalvelu
Toimitilojen verkkoratkaisu
Palvelinkapasiteetti Tieran konesalista
Palvelusopimus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisen irtisanomisajan ollessa kaksitoista (12) kuukautta.
Varsinais-Suomen liitto on Kuntien Tieran osakas. Kyseessä on hankintalain 15 § mukainen hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä, jolloin hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Valmistelija

PM/AV/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevat sopimusasiakirjat
2. valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen, joka täydentää ICTpalveluiden
hankintaan
liittyvän
sopimuskokonaisuuden,
jolla
palvelu
hankitaan KuntienTiera Oy:ltä.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Päätös

HALL: 53/2021
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Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Janne Sjölund poistui klo 11.17.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 74/2021
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KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKINTA LEASING-SOPIMUKSELLA JA PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
MAAKUNTAJOHTAJALLE
Asia

Varsinais-Suomen liiton ICT-ympäristöä ja siihen liittyvää palvelukokonaisuutta ollaan uudistamassa yhdessä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. ICT-kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarpeen uudistaa
ja yhdenmukaistaa myös henkilökunnan käytössä olevat kannettavat tietokoneet ja telakointiasemat. Liitto on ennakoinut tulevan ICT-uudistuksen ja siirtänyt monia laitehankintoja toteutettavaksi
myöhemmin.
Suuri osa liitossa nykyisin käytössä olevista kannettavista tietokoneista on alun perin hankittu
maakunta- ja sote-uudistuksen projektiorganisaation käyttöön. Tästä johtuen laitekanta on merkittävältä osin saman ikäistä ja tulossa käyttöiän päähän. Koko laitekannan uusimista kertahankintana ei nähdä perusteltuna, minkä vuoksi kannettavien tietokoneiden hankintaa on valmisteltu leasing-rahoituksella. Leasing-ratkaisulla varmistetaan myös laitekannan ajantasaisuus tulevaisuudessa, vältytään vanhenevien laitteiden tuomilta ongelmilta ja varmistetaan IT-tuen kustannustehokkuus sekä liiton IT-ympäristön tietoturvallisuus.
Leasing-puitesopimusta on valmisteltu Tiera verkkokaupan kanssa. Tiera Verkkokauppa on Kuntien Tiera Oy:n osakaskunnille ja -kuntayhtymille avoin ICT-laitteiden ja -palveluiden verkkokauppa. Tieran verkkokauppaa ylläpitää Atea. Liiton ICT-laitehankintoja koskeva puitesopimus solmittaisiin Atea Finance Oy:n (Atea) kanssa, joka leasing-periaatteella siirtää sopimuksen Danske Finance Oy:lle. Puitesopimuksen perusteella vuokralleantajan (Danske Finance Oy)
ja vuokralleottajan (Varsinais-Suomen liitto) välillä voi syntyä päätetyn limiitin enimmäismäärän
puitteissa laitteita koskevia vuokrasopimuksia.
Atean kanssa tehtävällä rahoituksen puitesopimuksella määritellään
hankintojen (rahoituksen)
ylärajaksi 100 000 euroa ja sovitaan rahoituskaudet. Puitesopimuksen limiitti ei sido tai pakota
hankintoihin. Puitesopimuksen luottopäätös on toistaiseksi voimassa oleva.
Laitteiden vuokrakausiksi on suunniteltu; puhelimet 36 kk, kannettavat tietokoneet ja ohjelmistot 48
kk ja muut esim. AV-laitteet 60 kk. Laitteiden varsinaisen vuokrakauden jälkeen asiakkaalla on
mahdollisuus jatkaa vuokraamista, lunastaa tuotteet markkinahintaehtoisesti tai palauttaa laitteet.

Valmistelija

PM/mk
Maakuntahallitus päättää
1. valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan leasing-sopimusta koskevat sopimukset,
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään kannettavien tietokoneiden ja muiden it-laitteiden
hankinnat tämän leasing-sopimuksen rahoituksen ylärajan puitteissa
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALINTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TOIMEKSIPANO
Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi asettaa avukseen
jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 3 §:n mukaan kuntayhtymällä on
muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus.
Valintatoimikunnan tehtävänä on ollut valmistella Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien ja
muiden maakunnallisten luottamustoimielimien jäsenvalintoja siten, että kuntalain, tasa-arvolain ja
sopimusten edellyttämät edustavuuskriteerit täyttyvät.

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa valintatoimikunnan valmistelemaan kuntavaalien 2021 tulokseen perustuvia maakunnallisten luottamustoimielimien jäsenvalintoja siten, että kuntalain, tasa-arvolain ja perussopimuksen
edellyttämät edustavuuskriteerit täyttyvät.
2. pyytää niitä poliittisia ryhmiä, jotka tulevat kuntavaalien 2021 tuloksen mukaan saamaan edustuksen kauden 2021–2025 maakuntahallitukseen ilmoittamaan valintatoimikuntaan yhden jäsenen.
3. nimetä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi kuntavaalien 2021 mukaan maakunnan suurimman
puolueen toiminnanjohtajan ja sihteeriksi hallintojohtaja Petra Määttäsen.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi puheenjohtajaksi Juha Rantasaaren.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EDUNV: 22/2021
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LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAESITYKSESTÄ
VUOSILLE 2022–2025
Asia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa alueen kuntien
rahoitussuunnitelmakaudelle 2022–2025 tekemistä liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevista ehdotuksista ja niitä koskevasta Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntoesityksestä.
Maakunnan liiton lausuntoa on pyydetty 9.8.2021 mennessä.
Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan
rajoissa myöntää valtionavustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009) säädetään. Avustuksilla
edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista ja varustamista.
Aluehallintovirasto tekee avustuspäätökset hankkeista, joiden kustannusarvio on enintään
700 000 euroa (alv. 0 %) ja opetus- ja kulttuuriministeriö kustannuksiltaan yli 700 000 euron
(alv. 0 %) hankkeista. Aluehallintovirasto antaa ministeriön päätösvaltaan kuuluvista hankkeista kiireellisyysjärjestyslausunnon. Kiireellisyysjärjestyksestä lausutaan ensin rahoitussuunnitelman yhteydessä elokuussa ja valtionavustusten päätösten yhteydessä kevättalvella.
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa
neljää vuotta varten valtakunnallisen liikuntapaikkojen rakentamista koskevan rahoitussuunnitelman. Valtionavustusta haetaan vuoden loppuun mennessä ja päätökset valtionavustuksista tehdään huhtikuussa. Hankekohtaisen avustuksen määrä mitoitetaan noin 30 %:iin hankkeen kustannuksista kuitenkin enintään 750 000 euroon. Uimahallihankkeiden osalta avustus on enintään
800 000–1 000 000 euroa.
Aluehallintovirastot laativat listan toiminta-alueellaan toteutettaviksi aiotuista perustamishankkeista
niiden arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä ja tekevät omalta alueeltaan esityksen rahoitussuunnitelmaan otettavista hankkeista. Esityksen laatimisessa pohjana käytetään olemassa olevaa rahoitussuunnitelmaa (2021–2024). Vuosittaiseen tärkeysjärjestykseen asetetaan hankkeet, joiden
toteutuksen realistisuus on arvioitavissa muun muassa valtuuston hyväksymän kuntasuunnitelman
investointiosan, teknisten suunnitelmien tai vastaavien perusteella. Hankkeet, joiden rahoituksesta
ja suunnittelusta ei ole riittävästi näyttöä, jäävät pääsääntöisesti pois rahoitussuunnitelmasta.
Kuntia on pyydetty toimittamaan 31.12.2020 mennessä tiedot vuosille 2022–2025 ajoittuvista liikuntapaikkahankkeista. Muista kuin kuntien omista hankkeista on tiedot pyydetty siinä laajuudessa
kuin ne ovat olleet kohtuudella saatavissa ja tiedossa. Lounais-Suomesta tehtiin esityksiä vuoden
2020 loppuun mennessä yhdeksän (9) kappaletta. Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto
pyysi 12.5.2021 mennessä niitä kahta (2) hanketta, joille OKM ei myöntänyt avustusta vuonna
2020, jättämään halutessaan esityksensä vuosien 2022–2025 rahoitussuunnitelmaan. Molemmat
hankkeet jättivät esityksen määräaikaan mennessä.
Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2022–2025 yhteensä kahdeksan (8) esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 60,6 milj. euroa. Lisäksi Varsinais-Suomesta tehtiin yksi (1) valtakunnallinen
hanke-esitys, jonka kustannusarvio on 72 milj. euroa. Hankkeista vuodelle 2022 ajoittuvia on kuusi
(6), vuodelle 2023 kaksi (2) ja vuodelle 2025 yksi (1) hanke. Satakunnasta tehtiin vuosille 2022–
2025 kaksi (2) hanke-esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 23 milj. euroa. Lounais-Suomen
aluehallintoviraston rahoitussuunnitelmaesityksessä mukana ovat kaikki hankkeet. Valtakunnallisina tuettavaksi esitettävät hankkeet käsitellään erikseen.
Vuosi Kunta
2022 Kaarinan kaupunki
Uudenkaupungin
kaupunki
Someron kaupunki

Sija
1. sija
2. sija
3. sija

Hanke
Uimahallin peruskorjaus
Uima- ja sisäliikuntahallin
rakentaminen
Keskusurheilukentän pe-

Kust.arvio
5 M€
28 M€

Avustus
800 000€
1 000 000€

1,025 M€

307 500 €
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2023

2024
2025

Paimion kaupunki
Paraisten Urheiluja Nuorisotalo Oy
Salon kaupunki
Raision kaupunki
Ei esityksiä
Raision kaupunki

Valtakunnalliset hankkeet
2022 Turun Ratapihan
Kehitys Oy

EDUNV: 22/2021
5. sija
7.sija

ruskorjaus ja laajennus
Uimahallin peruskorjaus
Paraisten liikuntahalli

Sivu 39
2,5 M€
2,4 M€

800 000 €
705 600 €

Jäähallin uudisrakennus
Vaisaaren koulun liikuntasali

5,6 M€
3,1 M€

750 000 €
750 000 €

Uintikeskuksen perusparannus

13,00 M€

800 000 €

Turun Ratapiha

72 M€

erikseen

Esitettävistä hankkeista Kaarinan kaupungin uimahallin peruskorjaus on sisältynyt jo vuosien
2021–2024 valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2022. Uudenkaupungin uimahallin ja
sisäliikuntahallin rakentaminen ja Someron keskusurheilukentän perusparannus ja laajennus sisältyivät valtakunnalliseen vuosien 2021–2024 rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2021, mutta vireillä olleen kaavavalituksen (Uusikaupunki) ja suojeluesityksen (Somero) johdosta hankkeille ei voitu
myöntää valtionavustusta vuonna 2021. Uudenkaupungin hankkeesta toimitetut asemakaavavalitukset on hylätty Turun hallinto-oikeudessa. Kaavasta on valitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle
30.4.2021. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Someron hankkeesta päätöksen 16.4.2021,
jossa se ei määrää urheilukentän katsomoa suojeltavaksi. ELY-keskuksen päätöksestä on valitettu
Turun hallinto-oikeuteen.
Valtakunnallisesti merkittävät hankkeet käsitellään erikseen ja niille on mahdollista saada harkinnanvaraisesti suurempaa valtionavustusta. Merkittävyys edellyttää kunnan, järjestöjen (mm. Olympiakomitea ja SLU ry), valtion liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistä näkemystä valtakunnallisesta huippu-urheilun hankkeesta. Turun kaupunki ja Suomen elektronisen urheilun
liitto puoltavat Turun Ratapihahankkeen valtakunnallista merkittävyyttä e-urheilun olosuhteena.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto puoltaa hankkeen valtakunnallista merkittävyyttä, mikäli Suomen Olympiakomitea myöhemmin annettavassa lausunnossa toteaa kyseessä olevan valtakunnallisesti merkittävä hanke.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunnitelmaesitys on käsitelty ja hyväksytty yksimielisesti Lounais-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa 18.5.2021. Lopullinen päätös rahoitussuunnitelmaesityksestä tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriölle 20.8.2020 mennessä.
Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Lounais-Suomen aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksen laadinnassa käytetyt perusteet ovat hyväksyttäviä. Avustukset kohdennetaan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikoihin. Kunta on ensisijainen avustuksen saaja,
mutta myös kuntien tarjontaa täydentäville yksityisille hankkeille voidaan myöntää avustusta.
Rahoitussuunnitelmaesityksen perusteissa erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden realistisuuteen sekä taloudelliseen ja tekniseen toteuttamiskelpoisuuteen. Maakuntahallitus pitää lähtökohtaa
oikeana. Rahoitussuunnitelmaesityksessä tulee huomioida myös edellisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen mahdollisten valitusten ynnä muiden seikkojen takia viivästyneet hankkeet. Hankkeiden varauksiin liittyvät aikataulukysymykset tulee arvioida lausuntomateriaalissa, eikä edellisiltä
vuosilta siirtyvien hankkeiden tule vähentää avustettavien uusien hankkeiden kokonaismäärää.
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Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta
Lounais-Suomessa kolmeen hankkeeseen: Kankaanpään palloiluhallin peruskorjaukseen ja laajennukseen, Jämijärven kunnan liikuntasaliin ja Impivaaran Tenniskeskuksen laajennukseen Turussa. Vuonna 2020 avustusta sai Rauman uimahallin ja liikuntahallin rakentaminen. Viime vuosien
avustusten kohdentumisen johdosta vuonna 2022 avustusta on perusteltua myöntää useammalle
Varsinais-Suomen hankkeelle.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueelle myönnetyt valtionavustukset ovat jääneet selvästi
jälkeen muiden aluehallintovirastojen tasosta. Vuodelle 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lounais-Suomessa 2,1 milj. eurolla. Länsi- ja SisäSuomen hankkeisiin myönnettiin 7,2 milj. euroa ja Etelä-Suomen alueella 6,1 milj. euroa. LounaisSuomeen syntynyttä investointivajetta tulee kompensoida tulevissa rahoituspäätöksissä.
Varsinais-Suomen osalta vuoden 2022 rahoitussuunnitelmassa mukana on viisi hanketta, joista
kaksi on mukana aiempien vuosien hylkäyspäätöksen johdosta. Maakuntahallitus pitää perusteltuna, että vuonna 2022 avustusta saavat kaikki Varsinais-Suomen viisi hanketta: Kaarinan uimahalli,
Uudenkaupungin uima- ja sisäliikuntahalli, Someron keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus, Paimion uimahalli ja Paraisten liikuntahalli. Mahdollisuuksien mukaan vuodelta 2021 siirtyneitä hankkeita tulee avustaa jo ministeriön vuoden 2021 lisätalousarviomäärärahasta.
Maakuntahallitus on aiemmassa lausunnossaan liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjasta
todennut valtakunnallisen liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelman aikajänteen liian pitkäksi.
Aikajänteen lyhentäminen neljästä kolmeen vuoteen on tarpeen. Myös aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen päätösvallan delegointirajan nostaminen 700 000 eurosta ylöspäin tulee tehdä, jotteivat selkeästi paikalliset hankkeet ajaudu valtakunnalliseen päätöksentekoon.
Maakuntahallitus puoltaa lausunnossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2022–2025.
Lausunto lähetetään: kirjaamo.lounais@avi.fi
Päätös

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine esitteli asian.
Merkittiin, että Riitta Lehtinen (yhteisöjäävi), Juuso Alatalo (palvelussuhdejäävi), Hannu Rautanen
(yhteisöjäävi), Emma Lindqvist (yhteisöjäävi) ja Tomi Nieminen (yhteisöjäävi) ilmoittivat olevansa
esitteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EMSP NBSR (EMERGING ECOSYSTEM-BASED MARITIME SPATIAL PLANNING TOPICS IN NORTH AND
BALTIC SEAS REGION) -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

EU:n Meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja CINEA:n (aiemmin EASME) Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun rahoitushausta on myönnetty rahoitus MSP NBSR (Emerging ecosystembased Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) -hankkeelle. Hankkeen
partnerina Suomessa toimii Varsinais-Suomen liitto, joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa rannikon maakuntien liittoja. Kaikki kahdeksan rannikon maakuntien
liittoa ovat antaneet tukikirjeen Varsinais-Suomen liitolle hankkeessa toimimiseksi.
Hankkeen toteutusaikataulu on 30 kk ajalla 1.9.2021–28.2.2024. Hankkeessa on budjetoitu 24
työkuukautta, sekä tapaustutkimus konsulttitoimeksiantona.
Varsinais-Suomen liiton kokonaisbudjetti on 263 808,50 euroa. Euroopan unionin rahoitusosuus on
80 %. Omarahoitusosuus hankkeelle on siten 52 761,70 euroa, josta vastaavat yhdessä samansuuruisin osuuksin Varsinais-Suomen liiton lisäksi Kymenlaakson liitto, Lapin liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto ja Uudenmaan liitto. Keski-Pohjanmaan liitto jättäytyy
alkuvaiheessa pois, mutta pohtii osallistumistaan myöhemmin uudelleen.
Hankkeen päätarkoituksena on edistää merialuesuunnittelun rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren ja
Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaisten kesken. Hankkeen vetäjänä toimii De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO, Alankomaat) ja muut partnerimaat ovat Ruotsi, Ahvenanmaa, Saksa, Puola, Tanska, Belgia ja Ranska. Viro, Latvia, Irlanti ja Skotlanti ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, mutta ilmoittavat osallistumisestaan myöhemmin. Muista tahoista mukana ovat
HELCOM, VASAB, Nordregio ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Suomen ympäristöministeriö on
mukana hankkeessa seuraajajäsenenä.
Hanke tukee merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen arviointi- ja seurantatyötä, sekä toisen
suunnittelukierroksen tietotarpeita. eMSP NBSR-hanke tukee uusia tietotarpeita erityisesti merialuesuunnittelun ja -suunnitelmien mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hallinnan ja Euroopan
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden osalta. Hanke tukee ekosysteemipohjaista lähestymistapaa merialuesuunnittelussa. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tarkastella datan yhtenäistämistarpeita
EU-tasolla, sekä monitorointi- ja evaluointimenetelmien käyttökelpoisuutta erilaisissa hallinnollisissa viitekehyksissä. Hankkeessa on suunnitteilla tapaustutkimus, johon osallistuvat Suomen lisäksi
Ahvenanmaa ja Ruotsi.

Valmistelija

HS/MP-M/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää eMSP NBSR-hankkeen;
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan;
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Päätös
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä puh. 041 550 8442, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON 26.4.2021 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston 26.4.2021 pöytäkirja:
Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle ehdotuksesta Suomen
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 (M28/10.2.2021)
Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ehdotuksesta Turun rannikkoalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 (M2/8.1.2021)
Lausunto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksesta Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi sekä Varsinais-suomen ja Satakunnan
vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 (M1/8.1.2021)
Suunnittelujohtajan lausunto Salon kaupungille Hajalan kyläyleiskaavaehdotuksesta
(M35/17.2.2021)
Suunnittelujohtajan lausunto Biopir Oy:n biokaasulaitoksen laajentamishankkeen YVA-menettelyn
soveltamistarpeesta (M43/2.3.2021)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/5.3.2021)
2. Paimion kaupunki: Paimion Tiilpruukintien asemakaavanmuutos (M51/22.3.2021)
3. Paraisten kaupunki: Paraisten Kalkilan ranta-asemakaavanluonnos (M48/10.3.2021)
4. Pöytyän kunta: Pöytyän Mustankallion ranta-asemakaava (M40/25.2.2021)
5. Salon kaupunki: Salon Armonlaakson ranta-asemakaavanmuutos (M49/11.3.2021)
6. Taivassalon kunta: Taivassalon Keräsaari II ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M46/8.3.2021)
7. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Salon Kirjakkalan ruukin rakennusten rakennussuojeluasia
(M30/11.2.2021)
8. Ympäristöministeriö: Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus
(M21/1.2.2021)
1. Ahvenanmaan maakuntahallitus: Vesienhoidon toimenpidesuunnitelma (M4/11.1.2021)
2. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos asetukseksi tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta (M61/14.4.2021)
3. Paraisten kaupunki: Paraisten Norrbynrannan Rantamäen asemakaavanluonnos (M47/9.3.2021)
4. Paraisten kaupunki: Nauvon - Lövstrandintien asemakaava- ja Suohaan asemakaavanmuutosluonnos
(M56/1.4.2021)
5. Paraisten kaupunki: Valoniemen kaupunginosan luoteisosan asemakaava (M57/1.4.2021)
6. Paraisten kaupunki: Jermo-Kurun ranta-asemakaavan osan muutos (M58/1.4.2021)
7. Salon kaupunki: Saint-Gobain Finland Oy:n maa-aineslupahakemus Salon Kiikalan Saaren kylän tiloilla
Ojalannummi ja Hiekka-alue (M52/22.3.2021)
8. Salon kaupunki: Infrapurku Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Salon Hajalan Sydänojantie
159:ssä (M53/29.3.2021)
9. Sauvon kunta: Ankkuritien asemakaavanluonnos (M54/29.3.2021)
10. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Lepäisten Heikkilän ranta-asemakaavan muutosluonnos
(M178/2.12.2020)
11. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantamiseksi Raision keskustassa (M171/24.11.2020)
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 224 parantamiseksi rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Opinahjontie-Paarantie Salossa (M173/25.11.2020)
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 ja 1930 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Virventie-Meripirtintie Naantalissa (M177/1.12.2020)
14. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ehdotus Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
vuosiksi 2022–2027 (M2/8.1.2021)
15. Vehmaan kunta: Vehmaan Vesi Oy:n vesilaitoksen toiminta-alue (M59/8.4.2021)

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

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
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Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 26.4.2021 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätökset J § 2-3
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 39
- muut B § 60-79
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 24-26
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 7-8
Head of Managing Authority päätökset A1 § 76-83
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

ml/kk/mbl/kn/mk

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 111, MH 21.6.2021 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 11.38.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 95-97, 103, 107-111
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 98-101, 104-106
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 98-101, 104-106
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

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

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

Valitusaika 30 päivää
102

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 valitusviranomainen
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Hankinta-asiat

Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.
Pykälät:
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus, pöytäkirjan liite

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

