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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 14.12.2021. 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.

Valmistelija

PM/mk

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

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 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/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Janina Anderssonin ja Alvar Euron.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

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
Kumppanuusbarometri 2021: Tuki kumppanuusajattelulle vahvaa
Vuonna 2021 jo kahdeksannen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa selkeän tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Neljä vastaajaa viidestä oli samaa mieltä maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa. Vaikka tuki kumppanuusajattelulle on kuitenkin
hiipunut hieman aiemmista vuosista, pidettiin kumppanuusfoorumia kuitenkin laajasti toimivana tapana kehittää maakuntaa.
Vuonna 2021 jo kahdeksannen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa selkeän tuen Varsinais-Suomen maakuntastrategian yhteistyötä ja kumppanuutta korostavien tavoitteiden kanssa.
Yhteensä 80 % kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista oli samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa.
Vaikka tuki kumppanuusajattelulle on korkea, se on kuitenkin hiipunut hieman aiemmista vuosista.
Syynä tähän voi olla, että yhteistyön ja kumppanuuden ei ole nähty tuottavan riittävästi konkreettisia tuloksia maakunnan kehittämisessä. Toisaalta koronapandemian aikana kaikenlainen kasvokkain tapahtuva verkostoituminen on ollut erittäin vähäistä, mikä on myös voinut vaikuttaa tuloksiin.
Molemmat näistä näkökannoista saavat tukea kyselyn avovastauksista.
”Moni näistä väittämistä toteutuu tavoiteasetannassa, mutta toiminnan tasolla ne vielä ovat osin
untuvikkoasteella. Kehitys on kuitenkin oikeansuuntaista ja toivottavaa.”
”Kyselyyn on koronasta johtuen vaikeaa vastata. Kaikkinainen yhteistyö on ollut aiempaa vähemmällä huomiolla niin itsestä johtuen kuin tarjonnastakin.”
Varsinais-Suomen maakuntastrategia rakentui ohjelmakaudella 2018–2021 neljästä kärkiteemasta: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus, joiden kautta hahmottuvat
maakunnan kehittämisen painopisteet. Kumppanuusbarometrissa jokaisen kärkiteeman kehitystä
arvioidaan väittämien avulla, jotka kuvaavat maakunnan kehityksen tavoitetilaa kyseisen teeman
osalta.
Vastaajat olivat keskimäärin eniten samaa mieltä vastuullisuusteeman väittämien kanssa. Erityisesti tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa tärkeinä toimintatapoina ja maakunnan kehittämisen katsottiin perustuvan kokonaisvaltaiseen tilannearvioon. Lisäksi vastauksissa korostuu
maakunnan kansainvälisyys ja helposti lähestyttävyys sekä avoimen tiedon helppo hyödynnettävyys. Eniten kehitettävää nähtiin Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen ja maakunnan hiilineutraalisuuteen liittyvissä väittämissä.
Maakuntastrategian päätoimenpide on Kumppanuusfoorumi, jonka pohjana on avoin tieto ja toimijoiden välinen kanssakäyminen. Vastaajista suurin osa piti kumppanuusfoorumin ideaa oikeansuuntaisena, sillä lähes neljä vastaajaa viidestä piti kumppanuusfoorumia toimivana tapana kehittää maakuntaa. Selvä enemmistö vastaajista katsoi myös, että Varsinais-Suomessa on tarjolla
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runsaasti tietoa EU-hankerahoituksesta ja että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia
yhteistyöverkostoja. lähes 60 % vastaajista piti Lounaistietoa varsinaissuomalaisten toimijoiden jokapäiväisenä työkaluna.
Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan
maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Kumppanuusbarometri toteutettiin marraskuussa
2021, ja siihen vastasi 161 henkilöä, jotka ovat jollain tavalla olleet mukana kumppanuusfoorumin
toiminnassa. Useimmat kyselyyn vastanneet edustivat kuntasektoria, järjestöjä tai oppilaitoksia.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Euroopan laajuisten liikenneverkkojen TEN-T-asetusehdotus julkaistu 14.2.2021
TEN-T-verkon (Trans-European Transport Network) tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T suuntaviivat
yksilöivät yhteistä etua koskevat hankkeet, liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen
prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut. Suuntaviivoihin sisältyvät myös kriteereiden perusteella
määritellyt liikenneverkkojen kartat.
Asetus suuntaa myös Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta
prioriteettikohteisiin. Nykyisin TEN-T-verkko koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä
rakennettavasta ydinverkosta (core network) ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network). Tulevan asetuksen ehdotuksessa on näiden väliin tuotu uusi
taso, laajennettu ydinverkko. Verkkojen yläpuolella olevat ydinverkkokäytävät (mm. Skandinavia–
Välimeri) korvautuvat jatkossa eurooppalaisilla liikennekäytävillä.
Asetusehdotuksen keskeisimpiä kohtia Varsinais-Suomen kannalta
1. Suomen rautatielinjaukset uudessa TEN-T-esityksessä
- Kaikki Suomen uudet raidelinjaukset (Turun tunnin junan oikorataosuus, Suomirata, Itärata) ovat nyt ensimmäistä kertaa merkitty TEN-T-karttoihin. Uudet osuudet
on kuitenkin merkitty kuuluvaksi uuteen kategoriaan, ns. laajennettuun ydinverkkoon, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2040 mennessä. Aikataulunsa osalta
kaikki Suomen uudet rautatielinjaukset ovat siis periaatteessa tasa-arvoisessa asemassa.
- Turun ja Varsinais-Suomen kannalta positiivista on, että oikorata näkyy nyt selkeästi
TEN-T-kartoissa. Vähemmän positiivista on kuitenkin se, että uuden laajennettu ydinverkko -statuksen myötä aikaisempi tavoitevuosi 2030 on siirtynyt myöhemmäksi vuoteen 2040.
- Turku–Salo-osuus ja Espoon kaupunkirata säilyvät alkuperäisen ydinverkon osina
(eivät sisällä uusia ratalinjauksia) ja niiden osalta tavoitevuosi on edelleen 2030.
2. Kaupunkien solmukohtien merkityksen kasvu
- Komissio painottaa entistä enemmän eri liikennemuotojen yhteensopivuutta ja matkaketjujen sujuvuutta. Kaupunkisolmukohdat (urban nodes) ovat tässä suhteessa keskeisessä asemassa, ja ne pyritään sovittamaan entistä paremmin yhteen TEN-Tverkkojen kanssa erityisesti matkustaja- ja rahtiliikenteen keskusten osalta.
- Kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit ovat saaneet kaupunkisolmukohtastatuksen.
Lukumäärä kasvaa valtavasti: uudessa esityksessä on 424 solmua entisen 88 sijaan.
Suomessa listalle nousevat Turun ja Helsingin rinnalle uusina Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti.
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Kaupungeille tulee uusia vaatimuksia (mm. SUMP – Sustainable Urban Mobility
Plan), matkakeskukset, datan keruu). Epävarmaa on vielä se, miten CEF-rahoitusta
tullaan ohjaamaan kaupunkisolmukohtien hyväksi.
Laajempi alueellinen kaupunkiseutunäkökulma on huomioitu ehdotuksessa tietyin tavoin mutta voisi olla vahvempi.

Seuraavaksi asetusehdotus lähtee lainsäädäntökierrokselle parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.
Komission tavoitteena on saada lainsäädäntö valmiiksi vuoteen 2023 mennessä. Edunvalvonnallisesti tavoitteena tulee olla, että koko Turku–Helsinki-linjaus säilyy ydinverkossa ja että
sen tavoitevuotena pysyisi 2030.
Suomen kaikkien ratahankkeiden niputtaminen samaan aikatauluun ei ole perusteltua, koska tunnin junan toteutusvalmius on muita parempi. Tunnin junan suunnitteluyhtiön tavoitteena on saada
ratasuunnitelmat valmiiksi vuonna 2023, jolloin parhaimmassa tapauksessa oikorata olisi käyttövalmis v. 2031 lopussa. CEF-rahoitusohjelman osalta haasteena on se, että viimeinen iso rahoitushaku järjestetään 2024 (2025–2027 haut euromäärältään pieniä). Rakentamiseen olisi siis
syytä hakea CEF-rahoitusta vuoden 2024 hausta.
Kokonaisuudessaan edellisellä EU-rahoituskaudella Suomessa raideinfran rahoituksen osuus (kesän 2020 luvut) oli viidennes merenkulun rahoitussaannosta ja samalla tasolla lentoliikenteen
kanssa. 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on ladattu paljon odotuksia, ja Suomen
EU-rahoitusmahdollisuuksien kasvattaminen olisi oltava osa suunnitelmaa.
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Tulevaisuuden saaristoliikenne
Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) nimittämä saaristoliikennetyöryhmä luovutti raporttinsa
koskien tulevaisuuden yhteysalusliikennettä ministeri Timo Harakalle 1.12.2021 järjestetyssä
TEAMS-tilaisuudessa. Raportti otti kantaa saariston yhteysalusliikenteen nykytilaan ml. kalusto,
reitit, rahoitus ja säädöspohja sekä tulevaisuuteen erityisesti huomioiden ympäristökysymykset ja
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kaluston uusiminen. Raportti on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163387
Keskeisinä haasteina saariston yhteysalusliikenteessä ovat kaluston ikä ja tarkoituksenmukaisuus
sekä valmiudet kohdata tulevaisuuden ympäristövaatimukset. Nykyisellään ei ole mahdollista uudistaa kalustoa tarkoituksenmukaisella tavalla, koska esim. 5-vuotiset sopimusajat eivät anna liikennöitsijöille taloudellista tukirankaa uuteen kalustoon investoimiseen. Liikenteen tilaaja (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ei pysty vaikuttamaan vaikkapa alusten ikään, kunhan palvelun tarjoaja
pystyy vastaamaan kilpailutuksessa asetettuihin kriteereihin kunkin reitin palvelutason suhteen.
ELY-keskusta saariston yhteysalusliikenteen tilaajana mietityttää myös keskeinen kysymys siitä,
kenelle yhteysalusliikennettä järjestetään; nykyinen laki saariston kehittämisestä (1981) on monelta osin vanhentunut ja kaipaa kipeästi päivittämistä. Nykyisellään laki sisältää saariston yhteysalusliikenteestä ainoastaan kirjauksen, että sitä järjestetään saariston vakituisille asukkaille. Tänä
päivänä saariston yhteysalusliikennettä käyttävät kuitenkin suuressa määrin myös kausiasukkaat,
matkailijat ja ennen kaikkea saariston yritykset, erityisesti matkailusektori.
Vanha kalusto ei miltään osin pysty vastaamaan myöskään ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Fossiilisista polttoaineista tulisi pystyä luopumaan viimeistään seuraavalla vuosikymmenellä. Pilottihankkeita vetykäyttöisistä aluksista on käynnissä parhaillaan esim. Ahvenanmaalla. Vihreä siirtymä EU-tavoitteena voisi nyt luoda ns. ”momentumin” myös saariston yhteysalusliikenteen viherryttämiseen. Mahdollisuuksia EU-tuen hakemiseksi tällaiselle kokeilulle tutkitaan parhaillaan mm. Liikenne- ja viestintäministeriössä (LVM).
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704
CAP-suunnitelman vaikutukset Saaristomereen vielä epäselviä
Hallitus on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman eli Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan kansallisen suunnitelman vuosille 2023–2027. Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman
suunnitelman lähtökohtana on aiempaa vahvempi ympäristö- ja ilmastopainotus. Maatalouden
päästöjä on tarkoitus leikata 29 % vuoteen 2035 mennessä.
EU:n maataloustuki on rahoituskaudella kokonaisuudessaan Suomelle noin 4,4 miljardia euroa.
Rahoitus on 6 % edellistä kautta suurempi, minkä lisäksi valtio maksaa maaseuturahaston vastinrahaa yhteensä 2,3 miljardia euroa.
CAP jakautuu EU:n kokonaan rahoittamiin suoriin tukiin ja osarahoittamiin maaseudun kehittämistukiin. Viljelijäkorvausten uusilla ehdollisuuden vaatimuksilla, suorien tukien ekojärjestelmällä ja
maaseudun kehittämisen ympäristökorvauksilla pyritään nostamaan maataloustukien ilmasto- ja
ympäristövaikuttavuutta.
Kasvihuonekaasujen lisäksi maataloustuilla on mahdollisuus hallita ravinnevalumia. VarsinaisSuomessa on arvioitu, että Saaristomeri saataisiin kuntoon noin 15 miljoonalla euron vuosittaisella
rahoituksella. Keskeistä on toimenpiteiden vaikuttava kohdentaminen ja ravinteiden kierrätyksen
kehittäminen.
Vesistövaikutusten kannalta on ongelmallista, ettei CAP sisällä nykyisen ohjelmakauden mukaisia
kohdentamisalueita. Toimenpiteiden kohdentamista tulisi tehdä nykyistä tiukemmalla rajauksella
erityisesti rannikkoalueille, joissa meren tila on heikko ja maatalouden ravinnekuormitus suurta.
CAP-suunnitelman arvioitu vesistökuormituksen vähennys jää typen osalta 17 prosenttiin, liukoisen
fosforin kohdalla 0,4 %:iin ja kiinteän fosforin osalta 4,5 %:iin. Jatkossa maatalouden ravinteiden,
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typen ja fosforin, säätely ei kuulu maatalouden ympäristökorvauksen vaatimuksiin. Lannoitteiden
käytön sääntely siirtyy velvoittavaksi asetukseen.
Kansallinen CAP-suunnitelma ja valtioneuvostossa samana päivänä hyväksytyt meren- ja vesienhoidon suunnitelmat kytkeytyvät hallituksen puoliväliriihessä käynnistämään Saaristomeriohjelmaan. Tavoitteena on poistaa Saaristomeri Itämeren pahimpienkuormittajien listalta vuoteen
2027 mennessä. CAP-suunnitelma toimitetaan komissiolle joulukuun aikana ja sitä koskevat neuvottelut jatkuvat komission kanssa tulevana vuonna. Kansallinen lainsäädäntö annetaan eduskunnalle syksyllä 2022 talousarvion yhteydessä.
CAP-suunnitelma-asiakirjaa ei ole vielä julkaistu, vaikka päätöksestä tiedotettiin viime viikolla. Tämän johdosta yksityiskohtaisen arvion tekeminen vaikutuksista Saaristomereen on vielä ennenaikaista.
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429
Kuntien käyttöön valmistelutyökalu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmalle
Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma auttaa kuntaa pitkäjänteisessä suunnittelussa. Kuntia
kannustetaankin nyt edistämisohjelmien tekoon Traficomin jakamalla liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella, josta osa kohdennetaan ohjelmien toteuttamiseen. Valonia on laatinut muokattavan ja täydennettävän suunnittelupohjan sekä sitä tukevan ohjekirjan kuntien tueksi, jotta kävelyn
ja pyöräliikenteen edistämistyö voisi käynnistyä sujuvasti. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tukee esimerkiksi kunnan ilmasto-ohjelman tai hyvinvointiohjelman toimeenpanoa ja tavoitteita. Siinä voidaan tunnistaa ja määritellä konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät poikkihallinnollisesti kävelyä ja pyöräliikennettä.
Suunnittelupohja toteutettiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa – hanketta ja sitä
työstettiin hankkeen yhteistyökuntien, Uudenkaupungin, Liedon ja Kaarinan kanssa, pyöräilykuntien verkoston ja Traficomin asiantuntijoiden avustuksella.
Linkki materiaaliin: https://valonia.fi/materiaali/suunnittelupohja-kavelyn-ja-pyoraliikenteenedistamisohjelmalle/
Lisätietoja: Kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola, p. 040 832 8515
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON ASIANHALLINNAN UUDISTAMINEN JA HANKINTA
Asia

Liiton on tiedonhallintayksikkönä ylläpidettävä käsittelyssä olevista ja olleista asioista ja päätöksenteosta rekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Tiedonhallintalaki edellyttää, että vuoden 2022 alusta syntyneet arkistoitavat tietoaineistot säilytetään sähköisesti. Asianhallinnalle ja siihen käytettävälle tietojärjestelmälle on tullut myös uusia
vaatimuksia.
Varsinais-Suomen liitolla on ollut käytössä KuntaToimisto-asianhallintajärjestelmä sekä Tdocdokumentinhallintajärjestelmä. Kumpikaan ei vastaa tiedonhallintalain vaatimuksia. Vaatimukset
täyttävällä asianhallintajärjestelmällä on mahdollista pitää asiakirjat ja rekisteritiedot sähköisinä koko elinkaaren ajan. Lisäksi tietoturvavaatimukset ja toiminnan julkisuuden tarpeet tulevat huomioiduiksi.
Liiton tietohallinnon strategisena tavoitteena on pilvipalvelujen laaja hyödyntäminen, jolloin liitolla ei
itsellään ole omaa palvelintilaa vaativia tietojärjestelmiä ylläpidettävänä. Näin vähennetään tietojärjestelmien
ylläpidosta
aiheutuvia
riskejä
ja
kyetään
kohdistamaan liiton
ITresurssit tehokkaammin. Sekä KuntaToimisto että Tdoc toimivat tällä hetkellä liiton omalla palvelimella, joka ei täysin vastaa nykystandardeja. Uudistuksen tarkoituksena on hankkia asianhallintajärjestelmä palveluna, jolloin oman palvelinkapasiteetin tarve poistuu.
Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt tarjouksen Kuntien Tieralta tiedonhallintaratkaisusta. Liitto on
kuntien Tieran osakas ja hankkii tällä hetkellä IT-palvelut Tieralta. Kyseessä on hankintalain 15 §
mukainen hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä, jolloin hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Nykyisen järjestelmäntoimittaja Triplanin vastaavan ratkaisun toiminnallisuuksia ja
hintatasoa on selvitelty hankintaa valmistellessa.
Tiera tarjoaa Tiera Tiedonhallinta CaseM -ratkaisua ja Tiera sähköistä arkistointia. CaseMratkaisussa on asianhallinnan, päätöksenteon ja julkaisun moduulit, jotka hyödyntävät älykästä tiedonohjausta ja mahdollistavat kokonaan sähköiset asianhallinnan prosessit. Tiera Sähköinen arkisto on asiakirjojen sähköisen säilyttämisen palvelu.
Tiedonhallintaratkaisun käyttöönottoprojektin kustannukset ovat 36 650–38 450 euroa ja ylläpitokustannukset 16 956 euroa vuodessa. Kustannuksiin sisältyy optiona hankittavat lukukäyttäjäoikeudet, viranhaltijapäätösten julkaisu ja sähköinen allekirjoitus. Sähköisen arkiston ratkaisun käyttöönottokustannukset ovat 29 000 euroa
ja
ylläpitokustannukset 6 840 euroa vuodessa. Arkiston käyttöönotto sisältää Kuntatoimiston vanhojen tietosisältöjen
siirtämisen sähköiseen arkistoon.

Valmistelija

PM/JS/AV/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
1. Maakuntahallitus päättää hankkia Tiera Tiedonhallinta CaseM -ratkaisun Kuntien Tieralta.
Hankinnan kokonaiskustannus muodostuu käyttöönottoprojektista, jonka hinta
on enintään 38 450 euroa ja vuosittaisista ylläpitokustannuksista, joiden hinta on 16 956 euroa
vuodessa. Käyttöönottoprojekti laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaan.
2. Maakuntahallitus päättää hankkia Tieran sähköinen arkistointi ratkaisun. Hankinnan käyttöönottokustannukset ovat enintään 29 000 euroa ja ylläpitokustannukset 6 840 euroa vuodessa. Käyttöönottoprojekti laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaan.
3. Maakuntahallitus
päättää valtuuttaa
maakuntajohtajan neuvottelemaan
loppuun
ja solmimaan hankintasopimukset Tiera Tiedonhallinta CaseM-ratkaisua ja Tiera Sähköinen arkistoa koskien. Käyttöönottoprojektin aikataulu ja suunnitelma tarkentuu sopimuksessa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
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Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN JA TURUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ VUONNA 2022
Asia

Liikennejärjestelmätyö on lakisääteistä ja jatkuvaa. Varsinais-Suomessa liikennejärjestelmätyötä
tehdään liiton koordinoimana maakunnan ja Turun kaupunkiseudun maankäytön-, asumisen- ja liikenteen, MAL-alueen (rakennemallialueen) aluetasoilla.
Vuoden 2021 päätyönä oli tuoreiden Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien sekä MAL-sopimuksen jalkauttaminen, toteutus ja seuranta. Varsinais-Suomen
liitto toimi aktiivisena vetäjänä ja sisällöntuottajana uudistetuissa maakunnan ja Turun kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) yhteistyöryhmissä. Liitto on edelleen toiminut
myös Turun kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön vetäjänä. Vuoden aikana tehtiin
muun muassa alueelliseen junaliikenteeseen liittyvää selvitystyötä ja osallistuttiin valtakunnalliseen
henkilöliikennetutkimukseen.
Vuonna 2022 jatketaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien sekä MAL-sopimuksen toteutusta ja seurantaa uudella toimivalla organisaatiomallilla. Työhön lukeutuu selvitystyötä esimerkiksi VarsinaisSuomen joukko- ja raideliikenteen organisoitumisen vaihtoehtoihin, kaupunkiseudun itäosan tieverkkokysymyksiin ja muihin esille nousseisiin selvitystarpeisiin liittyen. Jo tehtyjä selvityksiä hyödynnetään tavoitteiden määrittelyssä ja suunnitelmien laatimisessa koskien muun muassa joukkoliikenteen solmukohtia sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä. Raskaan liikenteen erillisselvityksen kehittämis- ja kaavavarauskohteiden etenemistä seurataan ja edistetään tarvittaessa. Lisäksi tulevan vuoden suunnitelmaan kuuluu joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteuttaminen 10–15 kohteessa Turun ulkopuolella sekä reaaliaikaisen liikenne- ja liikkumisalustan kehittäminen.
Muu toiminta 2022:
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien, MAL-sopimuksen ja MAL-hankeohjelman jalkauttaminen
jatkuvan liikennejärjestelmätyön kautta eri organisaatioiden toimintaan.
MAL-hankeohjelman toimenpiteiden toteutuksen seuranta ja ohjaus, liikenteen tilan seuranta, alatyöryhmien toiminnan tukeminen sekä liikkumisen ohjaus -toimintaan osallistuminen.
Etelä-Suomen liikennesuunnittelijoiden yhteistyön jatkaminen Uudenmaan, Päijät-Hämeen
ja Kymenlaakson liittojen kanssa.
Turun seudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön vuoden 2022 kokonaisbudjetti on 151 000 euroa.
Varsinais-Suomen liiton osuudeksi liikennejärjestelmätyön vuoden 2022 kustannuksista on esitetty 30 000 euroa. Muut rahoittajatahot ovat Turun kaupunkiseudun kunnat, Varsinais-Suomen ELYkeskus ja Väylävirasto. Lisäksi liikenne- ja viestintävirasto Traficom on varannut 15 000 euron erillisrahoituksen mahdolliseen erikseen sovittavaan selvitystyöhön. Budjetti on hyväksytty MALohjausryhmässä 1.12.2021.
Liikennejärjestelmätyön vuoden 2022 rahoituksesta käytetään 40 000 euroa jatkuvan liikennejärjestelmätyön asiantuntijakonsultointiin. Vuoden 2022 rahoituksesta maksetaan myös valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen lisäotoksen kustannusten 2/2 maksuerä 48 810 euroa. Lisäotokseen osallistumisen kustannusten jakautumisesta vuosien 2021–2022 budjeteissa on päätetty liikennejärjestelmätyön ohjausryhmässä 6.10.2020.

Valmistelija

HS/SM/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. osallistua Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön vuoden
2022 kustannuksiin enintään 30 000 eurolla (alv 0 %);
2. käyttää työlle liiton kirjanpitoon aiemmin perustettua, omakatteista, kustannuspaikkaa (7011 V-S
ja Turun seudun liikennejärj.);
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3. osallistua vuonna 2022 jatkuvan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen seutukohtaiseen
lisäotokseen jatkuvan liikennejärjestelmätyön vuoden 2022 rahoituksesta 48 810 eurolla.
Päätös

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN JA VALTION VÄLISET ALUEKEHITTÄMISEN KESKUSTELUT
Asia

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa voimaan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä (756/2021). Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain mukaisena toimintana vuoden 2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina ovat
aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi.
Aluekehityksen tilannekuva- ja kehityskuva on alusta maakuntien ja valtioneuvoston väliselle vuorovaikutukselle. Tavoitteena on, että tilannekuvatyö tuo lisäarvoa kaikille valmisteluun osallistuville osapuolille ja mahdollistaa eri hallinnonalojen toimien alueellisten yhteisvaikutusten tarkastelun. Tilannekuvatyötä tehdään sekä valtioneuvostossa että alueilla maakuntien liittojen johdolla. Maakunnallinen laadullinen
tilannekuva on laadittu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyöllä.
Aluekehittämisen keskustelujen yhteydessä kokeillaan valtion ja maakuntien välistä sopimuksellista yhteistyötä hallitusohjelman linjauksen mukaisesti. Sopimuksellisella yhteistyöllä toimeenpannaan Kestävät ja elinvoimaiset alueet -aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmia ja menettely otetaan käyttöön
kaikkien maakuntien kanssa.
Sopimukselliseen yhteistyöhön kohdennetaan yhteensä 16 milj. euroa valtion vuosien 2021 ja 2022 talousarvioiden momentin 32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –
määrärahaa. Rahoituksen käytöstä yhteen tai useampaan keskustelun teemaan sovitaan maakunnan
liiton esityksestä keskustelujen valmistelun yhteydessä. AKKE-määräraha jaetaan maakuntien kesken
siten, että osa jaetaan tasan kaikkien maakuntien kesken ja osa asukasluvun sekä muiden alueen kehityksen tilannetta kuvaavien kriteereiden perusteella.
Työ- ja elinkeinoministeriö tekee määrärahan alueellisesta jaosta esityksen, joka annetaan maakuntien
liitoille keskustelujen valmistelun yhteydessä. Näin itse keskustelutilanteessa on mahdollista keskittyä
teemojen ja tarvittavien toimenpiteiden laaja-alaiseen, poikkihallinnolliseen käsittelyyn. Määrärahan alueellisesta jaosta päättää valtioneuvosto helmi-maaliskuussa 2022.
Aluekehittämiskeskustelun lopputulema on yhteistyöasiakirja, joka sisältää jokaisesta keskustelun teemasta laaditun kiteytyksen tavoitteineen, toimenpiteineen ja vastuutahoineen. AKKE-määräraha on tarkoitettu toimenpiteisiin, joilla maakunnan liitto edistää yhteistyöasiakirjassa sovittuja kokonaisuuksia
alueellaan. Yhteistyöasiakirjassa sovitaan myös muista toimenpiteistä, joita maakunnan liitto, valtioneuvosto tai muut aluekehitystoimijat toteuttavat.
TEM on pyytänyt maakuntia valmistelemaan oman esityksensä keskustelun teemoista (1–3 yhteisestä
teemasta riippuen) tilannekuvatyön, viimeistelyvaiheessa olevan maakuntaohjelman sekä aluekehittämispäätöksen perusteella. Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) linjauksen mukaan osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus käsitellään ALKE-keskusteluissa kaikkien maakuntien
kanssa.
Varsinais-Suomen laadullinen tilannekuva ja nostot keskustelujen asialistalle (oheismateriaali) on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan 24.11.2021 mennessä. Keskusteluja on esitetty käytäväksi teemoista saaristomeri, osaava työvoima maakunnan TKI-toiminnan takaajana sekä VarsinaisSuomi on maan ruoka-aitta. Keskusteluaiheita voidaan vielä täsmentää yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Varsinais-Suomen ja valtion väliset aluekehittämiskeskustelut pidetään maanantaina 7.2.2022 klo
13.00–15.30. Keskustelut toteutetaan lähtökohtaisesti läsnätilaisuutena, jolloin Helsingissä tapahtuvaan
kokoukseen voi maakunnasta osallistua noin 10 henkilöä siten, että läsnä ovat asialistan teemojen kannalta keskeiset tahot ja henkilöt. Lisäksi keskusteluun voi osallistua muita maakunnan edustajia teamsyhteyden kautta.

Valmistelija

TN/PP/EH/SML/HS/AK/AV
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen ja valtion välisten aluekehittämiskeskustelujen valmisteluvaiheen tiedoksi.
Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KULTTUURISTRATEGIAN LUOVA VARSINAIS-SUOMI 2025 PÄIVITYSKOONTI
Asia

Varsinais-Suomen kulttuuristrategia Luova Varsinais-Suomi 2025 valmistui vuonna 2015. Nimensä
mukaisesti se tähtää ja on voimassa vuoteen 2025. Kulttuuristrategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja sen kirjoittamisesta vastasi Varsinais-Suomen liitto. Kulttuuristrategia hyväksyttiin maakuntahallituksessa keväällä 2015, jolloin maakuntahallitus myös valtuutti kulttuuritoimikunnan päivittämään ja stilisoimaan asiakirjoja tarpeen mukaan.
Kulttuuristrategian kantava teema on kumppanuus, jonka tarkoituksena on toteuttaa uutta, innovatiivista ja avointa toimintakulttuuria. Strategia tähtää maakunnalliseen, monialaiseen, moniammatilliseen ja toimialarajat ylittävään yhteistyöhön. Se on ja sen on tarkoitus olla kaikkien maakunnan
toimijoiden yhteinen strategia, jota hyödyntää toiminnassaan. Kulttuuristrategian arvoina ja neljänä
kärkenä ovat: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus. Se linkittyy vahvasti
maakuntastrategiaan ja sen visioon.
Keväällä 2020, strategiakauden ollessa puolivälissä Varsinais-Suomen kulttuuritoimikunta käynnisti
kulttuuristrategian välikatsauksen ja kevyen päivityksen. Työn tavoitteena oli tarkentaa kulttuuristrategian painopisteitä strategian loppukaudeksi. Tarkoituksena ei ollut strategian uudelleen kirjoittaminen vaan ajankohtaisten teemojen ja kehittämisen painopisteiden nostaminen esiin. Päivitystyön yhteydessä alkuperäiseen kulttuuristrategiatekstiin ei tehty muutoksia, eikä strategian toimenpidelistaa karsittu, vaan kaikki toimenpiteet säilyvät vuoteen 2025 asti. Sen sijaan keskiöön
nostettiin kysymys siitä, mitä kulttuuristrategian sisältöjä erityisesti tulisi painottaa maakunnassa ja
mihin keskittyä yhteistyössä kohti vuotta 2025, jotta kulttuuristrategian tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman laajasti ja hyvin.
Aineistoa strategian nykytilasta ja ajatuksia sen tulevaisuudesta kerättiin maakunnan kulttuuritoimijoille suunnatulla laajalla verkkokyselyllä sekä keskusteluilla kevään 2021 kulttuurifoorumissa. Kulttuuritoimikunta kävi läpi esiin nousseet teemat ja syntyneen materiaalin sekä muotoili niiden pohjalta ydinteemanostot. Näistä teemoista muotoutuivat Askelmerkit Luovaan Varsinais-Suomeen 2025.
Aineiston lopullinen koonti ja työstö tehtiin virkamiestyönä Varsinais-Suomen liitossa ja sen kuvituksesta vastasi turkulainen kuvataiteilija Mika Lietzén.
Kulttuuristrategia on maakunnan kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoiden yhteinen työkalu,
jota voi hyödyntää esim. hankehakemuksia tehdessä, toimintalinjauksia perusteltaessa, kunnan
kulttuuri- tai hyvinvointityötä kehitettäessä sekä kulttuurin ja matkailun suhteen edistämisessä.
Kulttuuristrategian linjauksia on jatkossa toivottavasti entistä helpompi hyödyntää myös kuntien
strategiatyössä. Kulttuurialan toimintaympäristö on pidempään ollut jatkuvassa muutoksessa. Koronapandemian jälkeinen aika ja soteuudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimialoissa korostavat entisestään kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimista. Kulttuurin on mahdollista vastata moniin kunnan hyvinvointikysymyksiin. Yhteiset maakunnalliset kulttuurin, taiteen ja luovien
alojen kehittämislinjaukset voivat osaltaan tuoda tukea tälle työlle.
Askelmerkit Luovaan Varsinais-Suomeen 2025 ovat:
1. Maakunnallisen yhteistyön kehittäminen, hyvien toimintamallien ja työkalujen jakaminen
2. Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen kuntien kulttuuritoiminnassa
3. Kulttuurifoorumitoiminnan kehittäminen edelleen
4. Hankeosaamisen vahvistaminen ja toimijoiden rahoitustarpeiden yhdistäminen
5. Vaalitaan lähikulttuuria ja tunnistetaan lisäksi taiteen ja kulttuurin kielellinen ja kulttuurinen saavutettavuus Varsinais-Suomessa
6. Vahvistetaan viestintää
7. Mahdollistetaan kulttuurin tekeminen ja tuottaminen paikallisesti
8. Taiteeseen ja kulttuuriin panostaminen kunnissa on investointi, joka kannattaa
Nämä yhteisesti tärkeäksi koetut kokonaisuudet tulevat olemaan maakunnallisen kehittämistyön
keskiössä vuoteen 2025 asti, jotta kulttuuristrategian tavoitteet saavutettaisiin entistä paremmin
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loppukauden aikana. Kulttuuristrategian päivityskoonti Askelmerkit Luovaan Varsinais-Suomeen
2025 on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Valmistelija

JV/KK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi kulttuuristrategian päivityskoonnin Askelmerkit luovaan
Varsinais-Suomeen 2025.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Katri Koivisto p. 0400 251 771, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 198, MH 20.12.2021 10:00

Sivu 19

VARSINAIS-SUOMEN VAIKUTTAJAKOULU VUONNA 2022
Asia

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt Varsinais-Suomen vaikuttajakoulua vuodesta 2016 saakka.
Vaikuttajakoulun on viiden vuoden aikana käynyt noin 100 nuorta. Tapahtumia on järjestetty yhteensä 38. Aiemmilta vuosilta saatujen hyvien kokemusten ja osallistujilta saadun palautteen perusteella vaikuttajakoulua on perusteltua jatkaa vuonna 2022.
Vaikuttajakoulu on tarkoitettu yhteiskunnallisesta asioista kiinnostuneille toisen asteen opiskelijoille, vastavalmistuneille tai juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille. Osallistujat tutustuvat
vuoden aikana erilaisiin vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja tuloksiin. Tavoitteena on madaltaa nuoren kynnystä ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa vaikuttajan uralle.
Käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa päätöksenteko kunnissa, maakunnassa ja hyvinvointialueella, eduskunnassa sekä Euroopan unionissa. Lisäksi tutustutaan median, elinkeinoelämän ja järjestöjen toimintaa sekä kansainvälisiin suhteisiin. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset,
nuoret vaikuttajat, kokeneet vaikuttajat sekä Varsinais-Suomen liiton asiantuntijat.
Koulutus on osa Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatoimintaa ja siihen valitaan avoimen haun
kautta noin 15–20 osallistujaa. Koulutus kestää vuoden ja se käsittää 8–10 tilaisuutta. Vaikuttajakoulu on osallistujille maksuton. Varsinais-Suomen liitto vastaa vaikuttajakoulusta syntyvistä kustannuksista. Vaikuttajakoulun kustannusvaikutus kuntayhtymän talouteen on pieni, noin 1 000 euroa.
Vuonna 2022 vaikuttajakoulun haku ja ohjelma käynnistetään, kun fyysiset tapaamiset on mahdollista terveysturvallisesti järjestää. Pelkästään etätapaamisiin perustuva ohjelma ei vuosikurssin
2020–2021 kokemuksen pohjalta mahdollista vaikuttajakoululle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, kuten esim. verkostoitumista.

Valmistelija

JV/MRL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää nuorille suunnatun Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun kuudennen lukuvuoden vuonna 2022.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, puh. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON YHTEISTYÖ LUKKARI-JUKOLASSA
Asia

Vuoden 2022 Jukolan ja Venlojen viestit järjestetään Mynämäessä 18-19.6.2022. Tapahtuman
nimi on Lukkari-Jukola. Tapahtuman järjestävät Mynämäen Suunnistajat -52 ja Liedon Parma Kaukametsäläiset ry:n ja Suomen suunnistusliiton myötävaikutuksella.
Kesällä 2022 Mynämäessä suunnistetaan 73. Jukolan viesti ja 44. Venlojen viesti. Jukolan viesti
on suurin suomalainen urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnistusviesti. Lukkari-Jukolaan
odotetaan yli 20 000 osanottajaa. Kaikkiaan kilpailupaikalla vierailee tapahtumaviikonloppuna arviolta 50 000 kävijää. Jukolan viestin brändi on vahva ja tapahtumalla on tähän päivään hyvin sopivat arvot: perinne, laatu, luonto ja talkootyö. Lukkari-Jukola on mittakaavassaan merkittävä tapahtuma myös maakunnan näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liiton ja Lukkari-Jukolan järjestäjien kumppanuudesta sovitaan yksityiskohtaisesti yhteistyösopimuksessa. Kumppanuuden kautta liitto saa merkittävää näkyvyyttä tapahtumassa ja sen viestinnässä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen tunnettuutta, kertoa
maakunnan elinkeinoelämän vahvasta kasvusta ja työmahdollisuuksista sekä asumisen mahdollisuuksista maakunnassa.

Valmistelija

JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. että Varsinais-Suomen liitto on Lukkari-Jukolan yhteistyökumppani
2. osoittaa 10 000 euron (alv. 0 %) kertakorvauksen yhteistyöstä
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään yhteistyösopimuksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen p. 040 583 69 50, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 10.12.2021 § 39
Asia

Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa käytetään
maakunnan liiton päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen
2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden
vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan (pakollinen va-

lintakriteeri)
edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista tai
edistää pienimuotoisia kokeiluja ja pilotointeja

19.11.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät mm.
Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Tuen enimmäismäärä
on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tällä hakukierroksella on käytössä pääsääntöisesti flat
rate 40 % kustannusmalli. Tukea myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Varsinais-Suomen liittoon saatiin 17 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 943
729 euroa. Myönteisten päätösesitysten tukisumma yhteensä on 456 064 euroa. VarsinaisSuomen liitolla on käytettävissä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 910
000 euroa.
Myönteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Saaristomeren vaikuttavuusinvestointikonsepti (79/2021). Hakija Varsinais-Suomen ELYkeskus
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022 - 31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Keskeisten ympäristöhaasteiden, kuten luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii systeemisiä muutoksia ja valtavia rahallisia panostuksia yhteiskunnilta. Tavoitteiden
saavuttamisen kannalta on keskeistä löytää uusia rahoitustapoja, jotka tehostavat julkisen rahan
vaikuttavuutta sekä perustuvat malleihin, joilla yksityistä sijoituspääomaa pystytään hyödyntämään
tavoitteiden edistämisessä nykyistä enemmän.
Vaikuttavuusinvestointi konseptina siirtää tarkastelun tarkkaan rajattujen suoritteiden tai toimien
hankinnasta tulosten ja vaikutusten perusteella tapahtuviin hankintoihin tai maksatuksiin. Yksityistä
pääomaa hyödyntävä rahoitusmalli muuttaa parhaimmillaan nykyiset ympäristöhaasteet, kuten
Saaristomeren huonon ekologisen tilan, sijoituskohteiksi, joiden avulla voidaan tehostaa verovarojen käyttöä ympäristöhaasteiden ratkaisussa
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke toteuttaa maakuntaohjelman 2022-2025 (luonnos) tavoitetta "Itämeren alueen ympäristö- ja
ilmastokestävin maatalous puolittaa ravinnevalumat ja parantaa Saaristomeren tilan tyydyttävästä
hyvään" ja sen ala olevia toimenpiteitä 6) Tehdään Varsinais-Suomesta maatalouden kestävien
ratkaisujen pilotointialue: lisätään vaikuttavimpien viljelymenetelmien käyttöä ja kokeillaan ennak-
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koluulottomasti uusia ratkaisuja ja 9) Lisätään maatalouden virtojen hyödyntämistä biolaitoksissa,
lannan prosessointia, sekä edistetään sekoitevelvoitteen käyttöönottoa.
Perustelut päätösesitykselle:
Onnistuessaan hanke lisää julkisen rahoituksen vipuvaikutusta ja tuo aikaisempaa enemmän yksityistä pääomaa ratkaisemaan Saaristomeren ympäristöhaasteita. Hankkeessa käydään läpi myös
kansainvälisiä malleja vaikuttavuusinvestointikonsepteista ja analysoidaan niiden soveltuvuutta
paikallisiin olosuhteisiin.
MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt (91/2021).
Hakija Kimitoöns kommun, osatoteuttaja Pargas Stad
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022-31.3.2023
Hankkeen kuvaus:
Målsättningarna i projektet är att lyfta de lokala mikroföretagens och småföretagens roll i arbetet
med att förbättra Skärgårdshavets tillstånd (företagsfokus), samtidigt som man befäster att organiserat sätt för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (Skärgårdshavets bioområde
som koordinerande kraft). För att göra arbetes konkret vill vi skapa en verktygsback innehållande
konkreta åtgärdsförslag för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan/åtgärdsbox). Vidare vill vi åstadkommen en ömsesidig överenskommelse eller ”deal” on konkreta åtgärder för
Skärgårdshavet, baserat på vertygsbacken för företagen och kommunernas egna miljöprogram.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Samarbetsnätverken behöver stärkas för att åstadkomma kraft i arbetet för Skärgårdshavet. Metoderna behöver moderniseras och sammanköras med övriga samhället. Ett hållbart samhälle och
ett friskare Skärgårdshav stärker hela regionens dragnings- och hållkraft, och skapar synergier
framförallt inom turismen. Projektet kompletterar på ett konkret sätt landskapets klimatvägkarta
som godkändes i år. Landskapets återhämtningsplan (selviytymissuunnitelma) betonar kraftigt företagens verksamhetsförutsättningar och blå bioekonomi som i sin tur berör turismens utmaningar,
närproduktion och cirkulär ekonomi
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on oivaltavasti kytketty mikro- ja pk-yritysten rooli Saaristomeren tilan parantamiseen.
Pienten yritysten mahdollisuudet toimia yksinään Saaristomeren (ja laajemmin ympäristö- ja ilmastotyön) hyväksi ovat rajalliset ja yhteistyöllä saavutetaan varmasti enemmän. Yrittäjien osaamisen
lisääminen ympäristöasioissa johtaa vaikuttaviin tuloksiin. Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin mukanaolo toteutuksessa varmistaa jatkuvuutta hankkeen päätyttyä.
Rasekon kone- ja tuotantotekniikan asiakastöiden kehittäminen (77/2021). Hakija Raision
seudun koulutuskuntayhtymä
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-30.6.2023
Hankkeen kuvaus:
Covid-pandemian aikana opiskelijoille jäi osaamispuutteita, koska he eivät päässeet tavalliseen tapaan työelämäjaksoille kehittämään osaamistaan työelämässä. Tällä hankkeella kehitetään Rasekon oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan koulutusalalla siten, että Rasekon tilat mahdollistavat opiskelijatöiden tekemisen yrityksille ja yksityisille henkilöille. Nämä opiskelijatyöt vastaavat
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vaatimuksiltaan mahdollisimman hyvin työelämänvaatimuksia: niillä on asiakas, jonka kanssa
sovittu tuotteen laadusta ja aikataulusta. Nämä opiskelijatyöt mahdollistavat Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisenhankkiminen ja osoittamisen (näytöt).
Hanke vastaa opiskelijoiden osaamispuutteiden korjaamisen lyhyellä aikataululla ja pidemmällä aikataululla se mahdollistaa opiskelijoiden joustavamman siirtymisen yrityksiin työelämäjaksoille tai
työsuhteeseen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa tämä hanke toteuttaa suoraan kehittämällä opiskelijoiden
työelämätaitoja (TPV5). Varsinais-Suomen uutta maakuntastrategiaa 2040+ hanke toteuttaa lisäämällä yhteistyötä Rasekon ja alan yritysten välillä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueellisen selviytymissuunnitelman teemaan osaaminen ja koulutus. Covid 19-pandemian vaikutuksena
ammatilliseen koulutukseen oli se, että kaikki opiskelijat eivät päässeet suunnitellusti työelämäjaksoille.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on konkreettinen ja vastaa koulutuksen työelämävastaavuuden asettamiin haasteisiin ja
samalla myös Covid-19 akuutin vaiheen aiheuttamiin työharjoittelu- ja näytönanto-ongelmiin.
Hankkeessa esitetty toimintamalli vahvistaa oppilaitoksen työelämäyhteistyön edellytyksiä ja pilotoitava malli on perusteltu. Hankkeelta tullaan edellyttämään tulosten ja kokemusten levittämistä
muihin toisen asteen oppilaitoksiin.
Kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelman suunnitteluhanke (89/2021). Hakija Turku
Science Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen myötä syntyvässä kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelmassa luodaan uudenlainen alueellinen yritys- ja innovaatiopalveluiden toimintamalli yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Se tukee kulttuuri- ja elämysteollisuuden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvuohjelma
käynnistyy kartoittamalla yritys- ja innovaatiopalveluiden nykytila, vastaavat palvelut ja ohjelmat
Suomessa ja Euroopassa. Toimintamallin suunnitteluvaihe sisältää kohderyhmämäärittelyn, hakukriteerit, kasvun esteiden analysoinnin, valmennuskokonaisuuksien suunnittelun, tulevan pilotoinnin ja rahoituksen varmistamisen. Kasvuohjelmaan osallistuu sekä kulttuuri- ja elämysteollisuuden
yrityksiä että heidän kumppaneikseen haettuja tech tai muiden toimialojen yrityksiä. Luovan ja teknisen osaamisen yhdistäminen on kasvuohjelman tärkeä tehtävä. Kasvuohjelma on alusta asti
kansainvälinen ja sen kieli on englanti. Kasvuohjelma tukee ja vahvistaa myös Kulttuurikampus Turun toimintaa.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa luova talous nähdään kilpailukyvyn kärkiarvoksi ja alaksi,
jolla luodaan kasvua ja työllisyyttä. Digitalisoitumisen koetaan tarjoavan monipuolisia mahdollisuuksia, ja kansallinen edelläkävijäasema siinä hyödyttäisi esimerkiksi matkailu- ja ravitsemuspalveluita, alihankkijoita, asiantuntijoita rekrytoivia yrityksiä kuin alueen asukkaitakin. Maakunta haluaa olla innovatiivinen kumppani kansainvälisessä yhteistyössä. Turussa sijaitseva Logomo nähdään merkittävänä luovan talouden keskuksena, mutta sen ohella todetaan tarvittavan yhä uusia ja
rohkeita yhteistyön ja vuorovaikutuksen avauksia samalla kun vanhoja tukitoimia, muun muassa
luovien alojen yrityshautomoita ja kolmannen sektorin välittäjäportaita vahvistetaan. Hankkeessa
kehitettävä kasvuohjelma vastaa luovan talouden kehittämistarpeeseen ja edistää toimialan kasvua ja kilpailukykyä.
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Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on onnistuneesti tunnistanut ja kuvannut toimintakentän ajankohtaisen tilanteen ja vallitsevan tarpeen. Kasvuohjelma ja sen suunnittelu on ajankohtaista ja erittäin tärkeää koko kyseessä
olevalle toimialalle. Kulttuuri- ja elämysteollisuudessa on potentiaalia kasvuun ja ala on myös yksi
eniten koronasta kärsineitä. Hanke tukee Kulttuurikampus Turun toimintaa ja kasvuohjelma englanninkielisenä on alusta asti kansainvälinen. Tuloksena luotu kasvuohjelma rakentuu osaksi Turku
Business Regionin yrityspalveluiden kokonaisuutta palvelemaan koko maakuntaa.
Suodattimen uusi elämä (80/2021). Hakija Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-28.2.2023
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa kehitetään etenkin tekstiili- ja muotialan ammatillisten opiskelijoiden kiertotalous- ja
materiaaliosaamista uudenlaisella, tuotekehitykseen ja -testaamiseen painottuvalla projektioppimisen mallilla. Hankkeessa kehitetään ja testataan yhdessä Teva-Team Oy:n kanssa teknisestä kierrätysmateriaalista valmistettavien pien-, kerros- ja rivitalojen ilmanvaihtosuodattimien valmistusta ja
ominaisuuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiomateriaaleista valmistettujen suodattimien
huollettavuuteen kotitalouksissa käytettävissä olevilla pesulaitteilla (pesukoneet, höyryttävät pesukoneet, kuivausrummut). Nykyiset suodattimet ovat kertakäyttöisiä, mutta hankkeessa on tavoitteena päästä pestäviä materiaaleja käyttäen 30 käyttökerran suodattimiin.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke toteuttaa selviytymissuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa etenkin kiertotalouden ja resurssiviisauden osalta (TP R1). Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa muistuttavaa tuotekehitys- ja testauskonseptia ammatilliselle toiselle asteelle ja edistetään näin dynaamista
kokeilu- ja yhteistyökulttuuria (TP Y1) yritysten ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä ja autetaan kehittämään ammatillisten opiskelijoiden työelämätaitoja ja innovaatiovalmiuksia (TP V5).
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on hyvin ja monipuolisesti yhdistetty eri koulutusalojen osaamista kiertotalouteen.
Suunnitelmassa on selkeä ja hyvin rakennettu sisältö sekä konkreettiset, kiertotaloutta edistävät
tavoitteet. Onnistuessaan saattaa mahdollistaa myös aidon liiketoiminnan syntymisen kehitettävän
tuotteen pohjalta. Hanke lisää toisen asteen TKI-osaamista.
Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO)
(82/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 - 30.9.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan akkutoimijoiden vetovoimaa kansallisella tasolla sekä
tukea voimakkaasti kasvavan teollisuussektorin toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. Hanke tukee
lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten sähköistämisprosesseja. Hankkeessa tehdään kattava
viestintäsuunnitelma, jonka avulla lisätään alueen tunnettuutta akkualan osaajien ja toimijoiden
keskuudessa sekä oppilaitoksissa. Hankkeen puitteissa tehdään myös kattava vaikuttajaviestintään pureutuva suunnitelma, jonka avulla voidaan tuoda näkyvästi esiin alueen osaamista ja kiinnostavuutta akkualan keskeisenä osaamis- ja yrityskeskittymänä.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
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Varsinais-Suomen selviytymissuunnitelma rakentuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti siniseen kasvuun ja teollisuuden modernisaatioon. eVeto -hanke tukee erityisesti teollisuuden modernisaatiota luomalla edellytyksiä uuden teollisuudenalan liiketoiminnan kasvulle
sekä akkualan investointi- ja kehittämishankkeille. Hanke edistää digitalisaatiota sekä työvoiman
osaamisen kasvattamista uusilla kärkialoilla. Hanke kasvattaa ymmärrystä akkuteknologian koko
elinkaaresta, tarvittavasta liiketoimintaosaamisesta sekä edistää alueen kansainvälistymistä voimakkaasti kasvavalla teollisuudenalalla. Hanke kasvattaa lisäksi maakunnan houkuttelevuutta alan
yritysten ja osaajien parissa uuden teknologian osaamiskeskittymänä.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tukee maakunnan vahvaa kasvualaa sekä lisää alueen ulkoista tunnettavuutta alan osaajien ja toimijoiden keskuudessa. Hanke vahvistaa osaltaan tietoa Varsinais-Suomen akkuklusterin
työvoimatarpeista. Hankkeen selvitykset ja suunnitelmat luovat tietopohjaa tulevien toimenpiteiden
suunnitteluun Varsinais-Suomessa akkualan vetovoiman kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi. Vaikuttajaviestintäsuunnitelma mahdollistaa kohdennetun vaikuttamisen kansallisella tasolla.
UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä (84/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Valonia/Varsinais-Suomen liitto
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–30.6.2023
Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on vauhdittaa energiamurrosta Varsinais-Suomessa. Hankkeen aikana luodaan alueellinen lämpöenergiayritysten osaamisverkosto, edistetään yritysten ja elinkeinorakenteen vihreää
siirtymää, selvitetään lämpöenergian varastointiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita sekä jalkautetaan TKI-tietoa alueen ja yritysten käyttöön. Maakunnan alueelle luodaan asuinkiinteistöjen yhteistyömalli energiayhteisötoiminnan monistamiseksi sekä taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja lämmitystaparemontteja vauhdittavan neuvonnan tehostamiseksi. Taloyhtiökannan nykytila ja tietotarpeet kartoitetaan ja olennaiset toimijat kootaan yhteen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke vastaa maakuntastrategian nostoihin yhteistyötaidoista, innovatiivisuudesta sekä resurssiviisaudesta. Hanke vastaa suoraan toimenpidekokonaisuuksiin R1 sekä osaltaan R6, Y1, Y3 ja Y5.
Myös uudessa maakuntastrategiassa teemat ovat vahvasti edustettuina luonnosvaiheen otsikon
"Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä" alla.
Perustelut päätösesitykselle:
Hyvin taustoitettu ja laadittu ajankohtainen hanke, jossa on mukana hyvät toimijatahot. Energiayhteisötoiminnan kehittäminen maakunnan alueella on tärkeä teema, kuten myös asuinkiinteistöjen
yhteistyömalli energiayhteisötoiminnan monistamiseksi sekä taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja
lämmitystaparemontteja vauhdittavan neuvonnan tehostamiseksi. Hanke tulee vahvasti hiilineutraaliustavoitetta.
VIVA - Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta (76/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu
Hankkeen toteutusaika on
Hankkeen kuvaus:

1.1.2022 - 31.12.2022
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Hankeen tavoitteena on selvittää vety ja ammoniakki tutkimusalustan rakentamisen tekniset reunaehdot sekä turvallisuusnäkökohdat, sekä lisätä näiden polttoaineiden varastoinnin ja käytön
osaamista Varsinais-Suomen alueella.
Hankkeen tuloksena on toteutussuunnitelma ja kartoitus siitä, kuinka polttoaineisiin liittyvät tutkimusalusta voidaan toteuttaa turvallisesti, ja lisääntynyt osaaminen uusien polttoaineiden tekniikan
sekä turvallisuuden osalta (korkeakouluopiskelijat, täydennyskoulutus).
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke tukee maakuntaohjelmaa ja sen erityisesti älykkään erikoistumisen strategiaa "sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi". Hanke auttaa alueen korkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta kehittämään hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita sekä sitä kautta maakunnalle merkittää kuljetusvälineteollisuutta. Uusien polttoaineiden käyttöönotto on välttämätöntä tulevaisuudessa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastomuutoksen hidastamiseksi.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on tarpeellinen, jotta uusien polttoaineiden teknisiä ja ympäristöön liittyviä haasteita voidaan
tutkia. Uusien polttoaineiden käyttöönottoon liittyy hyvin erilaisia käyttöturvallisuusnäkökohtia ja
hankkeessa on huomioitu myös tämä puoli. Hankkeen tulosten on tarkoitus olla hyödynnettävissä
erityisesti Teknologiakampus Turun ja Green Industry Parkin toiminnassa.
Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi- kartoitus toimien aloittamiseksi
(90/2021). Hakija Ukipolis Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.12.2021-31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarve nousee Suomen tavoitteesta olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (v.2019 hallitusohjelma). Tämä asettaa kuntien ilmastotyölle ison roolin niin kuntien omien ilmastotekojen kuin sen yritysten ja asukkaiden osalta. Kuntien
on lähitulevaisuudessa tarjottava yrityksille ja kuntalaisille hiilineutraali toimintaympäristö ja tuettava siten tavoitteita hiilineutraaliuteen sekä kestävään kehitykseen.
Jotta Uudessakaupungissa ja Laitilassa saadaan käyntiin C02 vapaita tuotantoalueita, tarvitaan
suunnitelmat ja toimenpiteiden tiekartta siitä, kuinka tavoitteisiin päästään. On tärkeää selvittää
mitä alueiden elinkeinot tarvitsevat ja kuinka ne tulevat vastaamaan alueiden uudistumistarpeiseen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hankkeen kantavana voimana on yhteistyötaidot, resurssiviisaus sekä yhdessä tekeminen viisailla
ratkaisuilla. Hanke edistää maakuntaohjelman toimenpiteen TPY6 (Varmistetaan tiedon kulku kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluja kehittämisyhteistyössä sekä lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun ja vuorovaikutukseen vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi) toteuttamista sekä tukee toimenpidettä TPR1 (tuetaan materiaali-, energia-, ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä hiilineutraaleja ratkaisuja Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan mukaisesti).
Hankkeen toimet liittyvät merkittävästi vuosien 2022–2025 vielä luonnosvaiheessa olevan Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tavoitteisiin. Näistä se liittyy erityisesti ”puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden, kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä” tavoitteeseen.
Alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamisessa hanke vaikuttaa suoraan kohtaan TP2 Kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyön edistäminen ja siellä erityisesti kuntien ja elinkeinoelämän yh-
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teistyömahdollisuudet sekä erilaisten rahoitustukien kartoitus hiilineutraalisuuden edistämiseen yrityksille ja niistä tiedottaminen.
Perustelut päätösesitykselle:
Suunnitelma yhdistää kaksi Hinku (hiilineutraali kunta) -kuntaa, joissa lähtökohtaisesti on tahtotila
tavoitteen edistämiseksi. Tavoitteena on osallistaa kattavasti myös muita kuin julkisia toimijoita. Tätä kautta viedään konkreettiset toimenpiteet osaksi mukana olevien toimijoiden omaa toimintaa.
Kustannusarvio on maltillinen ja alueella on hyviä edelläkävijäyrityksiä.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 3.12.2021.
Valmistelija

TN/PP

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Saaristomeren vaikuttavuusinvestointikonsepti” (79/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (60 000 euroa), kuitenkin enintään 42
000 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle (osatoteuttaja Paraisten kaupunki) myönnetään hankkeeseen ”MÅSSE –
Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt” (91/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (76 440 euroa), kuitenkin enintään 53 508 euroa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymälle myönnetään hankkeeseen ”Rasekon kone- ja tuotantotekniikan asiakastöiden kehittäminen” (77/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (42 000 euroa), kuitenkin enintään 29 400 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelman suunnitteluhanke” (89/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (94 700 euroa), kuitenkin enintään 66 290 euroa.
Turun kaupungille / Turun ammatti-instituutille myönnetään hankkeeseen ”Suodattimen uusi elämä” (80/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (95 900 euroa), kuitenkin enintään 67 130 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO” (82/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(88 000 euroa), kuitenkin enintään 61 600 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle, osatoteuttaja Valonia/Varsinais-Suomen liitto myönnetään
hankkeeseen ”UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä” (84/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (74 620 euroa), kuitenkin enintään 52 234 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”VIVA - Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta” (76/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (84 000 euroa), kuitenkin enintään 58 800 euroa.
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Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi- kartoitus toimien aloittamiseksi” (90/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (35 861 euroa),
kuitenkin enintään 25 102 euroa.
Päätös

Lea Räisänen jääväsi itsensä hankkeen ”MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för
Skärgårdshavet och Effekt” (91/2021) käsittelystä.
Laura Kontu jääväsi itsensä hankkeen ”Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksikartoitus toimien aloittamiseksi” (90/2021) käsittelystä.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 20.12.2021
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Saaristomeren vaikuttavuusinvestointikonsepti” (79/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (60 000 euroa), kuitenkin enintään 42
000 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle (osatoteuttaja Paraisten kaupunki) myönnetään hankkeeseen ”MÅSSE –
Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt” (91/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (76 440 euroa), kuitenkin enintään 53 508 euroa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymälle myönnetään hankkeeseen ”Rasekon kone- ja tuotantotekniikan asiakastöiden kehittäminen” (77/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (42 000 euroa), kuitenkin enintään 29 400 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelman suunnitteluhanke” (89/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (94 700 euroa), kuitenkin enintään 66 290 euroa.
Turun kaupungille / Turun ammatti-instituutille myönnetään hankkeeseen ”Suodattimen uusi elämä” (80/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (95 900 euroa), kuitenkin enintään 67 130 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO” (82/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(88 000 euroa), kuitenkin enintään 61 600 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle, osatoteuttaja Valonia/Varsinais-Suomen liitto myönnetään
hankkeeseen ”UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä” (84/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (74 620 euroa), kuitenkin enintään 52 234 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”VIVA - Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta” (76/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
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70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (84 000 euroa), kuitenkin enintään 58 800 euroa.
Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi- kartoitus toimien aloittamiseksi” (90/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (35 861 euroa),
kuitenkin enintään 25 102 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Merkittiin, että Laura Kontu ja Lea Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävit) ja poistuivat kokouksesta hankkeiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 10.12.2021 § 40
Asia

Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa käytetään
maakunnan liiton päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen
2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden
vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan (pakollinen va-

lintakriteeri)
edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista tai
edistää pienimuotoisia kokeiluja ja pilotointeja

19.11.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät mm. Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Tuen enimmäismäärä on 70 %
hankkeen kokonaiskustannuksista. Tällä hakukierroksella on käytössä pääsääntöisesti flat rate 40
% kustannusmalli. Tukea myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Varsinais-Suomen liittoon saatiin 17 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 943
729 euroa. Myönteisten päätösesitysten tukisumma yhteensä on 456 064 euroa. VarsinaisSuomen liitolla on käytettävissä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 910
000 euroa.
Kielteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Turun alueen startup ekosysteemin kartoitus ja julkituominen (88/2021). Hakija Boost Turku
ry
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2024
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa sekä tuoda julki Varsinais-Suomen alueen startup-yrittäjyyttä
ja mitata sen vaikuttavuutta alueen työllisyyteen ja kasvuun. Tällä hetkellä yksikään alueen tukiorganisaatioista ei osaa vastata siihen, montako startup-yritystä alueella on, miltä toimialalta, mikä
on niiden vaikuttavuus alueen työllisyyteen ja saavatko ne tarpeeksi tukea, jotta kasvu olisi mahdollista.
Kartoitus tunnistaa nämä mittarit ja täten toimii yhtenä työkaluna tukien startup-yritysten keskinäistä ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä sekä verkottumista.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke vahvistaa yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyötä selvittämällä minkälaisia yrityspalveluja startup-yritykset tarvitsevat. Hankkeessa selvitetään startup-yritysten vaikuttavuutta alueen työllisyyteen sekä startup-yritysten liiketoiminnan vaihe ja rahoitus.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on toteutusajaltaan liian pitkä perusselvityshankkeeksi. Kaksi ensimmäistä vuotta käytetään
itse kartoituksen tekemiseen ja kolmantena vuonna kartoituksen pohjalta luodaan kaikille avoin jul-
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kinen hakemisto. Palkkakustannukset kohdistuvat vain toiminnanjohtajalle. Hakuilmoituksessa todettiin, että tukea myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Loimaa – vireä kauppala (87/2021). Hakija Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 - 31.12.2023
Hankkeen kuvaus:
Koronan myötä monessa kivijalkayrityksessä asiakasmäärät ovat laskeneet. Yksittäisten yritysten
tulee reagoida muutoksiin ja moni on niin jo tehnyt. Samalla muutokset haastavat kokonaisten
kaupan ja palveluiden keskittymiä kuten Loimaata.
Loimaa – vireä kauppala -hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jolla yritykset yhdessä ja erikseen voivat kehittää toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja oikean suuntaisesti vastaamaan
nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristön vaatimuksia. Kerätyn tiedon perusteella pilotoidaan uusia
yhteisiä tapahtumia, sähköisiä palveluja sekä yhteistyömalleja, joilla lisätään asiakasvirtoja, parannetaan asiakaskokemusta ja yritysten kannattavuutta.
Hankkeen tuloksena Loimaan kaupan-, ravintola- ja palvelualojen yritykset kasvattavat kilpailukykykään ja Loimaa palvelujen keskuksena palvelee entistä paremmin kuluttajien tarpeita
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma nostaa hankkeen kohderyhmän yritysten koronan aiheuttamat haasteet erityisesti esille. ”Edellä kuvattujen maakunnan älykkään erikoistumisen kärkialojen lisäksi Covid19 –pandemia aiheutti häiriötilanteen muillekin toimialoille, esim.
kauppa- ja palvelualoille sekä majoitus- ja ravintolasektorille.” Hanke keskittyy juuri näiden yritysten
toimintaedellytysten kehittämiseen.
Hanke tukee myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian ruokaketjujen kehittämisen teemaa. Hanke tukee ravintoloiden ja ruokamatkailun kehitystä.
Perustelut päätösesitykselle:
Vastaavan tyyppisiä haasteita on lukuisilla paikkakunnilla ja toimenpiteiden uutuusarvo on ohut.
Hankkeen toteutusaika verrattuna tavoitteisiin on pitkä. Pienelle alueelle kohdentuvan digitaalisen
palvelun, josta alueen kaupat ja palvelut ovat paremmin löydettävissä, lisäarvo on pieni.
Företagande i vården (78/2021). Hakija Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan
Novia
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022-31.03.2024
Hankkeen kuvaus:
Projektet strävar efter att skapa ett nätverk inom hälsa och välfärd i Egentliga Finland på svenska
och stöda företagande i vårdbranschen och bland studerande inom hälsa och välfärd. Detta för att
nya företag ska skapas i regionen. Projektet har speciellt fokus på den svenskspråkiga skärgården
i Egentliga Finland, där behovet av tjänster erbjudna av företag kommer att öka kraftigt inom vården bland annat i och med det nya välfärdsområdet.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
I Egentliga Finlands landskapsprogram för 2018–2021 konstaterar man att partnerskap och samarbete är viktiga målsättningar. Man konstaterar vidare att samarbete mellan utbildning och
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näringsliv är central samt att man önskar främja tillväxtföretagande och konkurrenskraft och trygga
tillgången på kunnig arbetskraft.
I “Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma” konstateras att man önskar skapa plattformar för ökat entreprenörskap och ökat tvärsektoriellt samarbete, samt att corona fört med sig en
risk för ökad utsatthet iom sämre tillgång till tjänster.
Perustelut päätösesitykselle
Hankkeessa paljon erilaisia kohderyhmiä ja paketteja. Resurssien hajauttaminen pieniin paketteihin heikentää hankkeen vaikuttavuutta. Hanke voi hakea uudelleen seuraavalla hakukierroksella,
kun hyvinvointialueiden rakentaminen alkaa hahmottumaan selkeämmin ja pienten hoiva-alan
haasteet ja osaamis-kehittämistarpeet hyvinvointisektorilla konkretisoituvat..
Shift kasvuohjelma kansainvälistymiseen (92/2021). Hakija Shift ry
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 30.9.2022
Hankkeen kuvaus:
Viiden kuukauden kehitysohjelma kasvuyrityksille, jotka haluavat vahvistaa kasvun ja kansainvälistymisen osaamistaan Shiftin + 4000 yrityksen verkoston ja yritysmentorien kanssa. Shift tapahtuman yhteyteen rakennetaan 5 kk kestävä ohjelma, joka valmistaa yrityksien kansainvälistymistaitoja (pitchaaminen) Shift Business Festival -tapahtumassa englanniksi. Päätöstilaisuudessa kasvuyritykset esiintyvät potentiaalisille asiakkaille, sijoittajille sekä kansainväliselle yritysverkostolle.
Hankkeessa hyödynnetään Shiftin + 200 henkilön puhujaverkostoa sekä uusia kontakteja. Kansainvälistymiseen tarvittavat taidot avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luovat
siten kasvua.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Varsinais-Suomessa pk-yritysten selviytymisen tukemiseksi covid19 -pandemianaiheuttamasta
markkinahäiriöstä ja uuden kasvun aikaansaamiseksi sekä kilpailukyvyn kehittämiseksi on panostettava kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen huomioiden
mahdolliset pandemian aiheuttamat toimintatapojen muutosvaatimukset. Varsinaissuomalaiset yritykset, jotka tähtäävät kansainvälistymiseen ovat huolissaan siitä, että korona on vähentänyt kansainvälisten kontaktien luomista matkustusrajoitusten johdosta. Kansainvälistymiseen tarvittavat
taidot avaavat yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luovat siten kasvua.
Perustelut päätösesitykselle
Hankkeen vaikuttavuuden kannalta jää avoimeksi se, jääkö osallistuvien yritysten pitchaus yhteen
tapahtumaan. Hankkeessa kohdentuu hyötyä suoraan yksittäisille yrityksille. Alueiden kehittämisen
ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen mukaan Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen oman liiketoiminnan kehittämistä.
DIPE – Digitaalinen Perehdytys (81/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2022-31.12.2023
Hankkeen kuvaus:
VR Fast Track -hankkeessa (2019-2022ESR 6Aika) on kehitetty VR-materiaaleja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden nopean työllistymisen tueksi. Materiaaleja on tehty puhdistuspalvelu-,
hoiva- ja ravintola-alalle sekä yleisiin työelämävalmiuksiin.
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DIPEssä vastataan VR Fast Trackissa ilmenneisiin haasteisiin ja jatkokehitetään hankkeen pilottimateriaalien käyttömahdollisuuksia. DIPEssä otetaan käyttöön VR Fast Trackissa kehitetyt digitaaliset välineet, jotka mahdollistavat perehdytyksen silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Samalla kehitetään perehdytysprosesseja niin, että työnantajien resursseja käytetään tavoitteellisemmin. DIPEssä levitetään VR Fast Track -hankkeessa kehitettyjä materiaaleja laajemmin alan yrityksiin, jatkokehitetään niiden käyttömahdollisuuksia ja samalla kehitetään yritysten perehdyttämis- sekä työhön opastuksen käytäntöjä ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia nopeaan työllistymiseen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Maakuntaohjelman arvokärkiin liittyvistä toimenpiteistä projekti toteuttaa kohtia TP V6 ja TP Y3.
Toimenpidettä TP V6 projekti toteuttaa vähentämällä työllistymisen esteitä perehdyttämisen ja
työssä oppimisen avulla. Samoin keinoin projekti toteuttaa Toimenpidettä TP Y3 varmistamalla
osaavan työvoiman saatavuuden ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä eri aloilla maakunnan kilpailukyvyn takaamiseksi.
Perustelut päätösesitykselle
Hankkeella on tärkeä tavoite maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisessä, mutta tähän
on jo suunnattu kohtuullisen runsaasti ESR-rahoitusta. Myös hankkeen tausta pohjautuu jo saatuun hankerahoitukseen. Uuden hankkeen sisällöllinen lisäarvo jää melko ohueksi ja hankesuunnitelman perusteella hankkeen keskeinen tavoite on käynnissä olevan hankkeen tulosten levitys ja
pieni jatkokehitys.
Kohti myrkytöntä veneilyä (83/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy, osatoteuttajat
Turku Science Park ja Pidä Saaristo Siistinä
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 28.2.2024
Hankkeen kuvaus:
Pienveneilyn määrä on pandemian myötä kasvanut merkittävästi. Uusien veneiden lisäksi vesillä
on jatkuvasti kasvava määrä vanhoja veneitä. Merkittävä osa veneistä maalataan vuosittain
eliönestomaalilla, joka sisältää myrkyllisiä kupari- ja sinkkiyhdisteitä tehoaineina. Kaikki biosidilliset
eliönestomaalit, joita kutsutaan myös myrkkymaaleiksi, ovat haitallisia paitsi ympäristölle, myös
maaleja käsitteleville henkilöiden terveydelle. Myrkkymaalien tehoaineet vahingoittavat Itämeren
avainlajeja. Veneilykauden aikana tapahtuvan liukenemisen lisäksi oman merkittävän ongelman
aiheuttaa veneiden pohjien pesu kauden päätteeksi.
Hankkeen tuloksena pienveneilyn aiheuttama ympäristökuorma Saaristomerelle vähenee. Hanke
edistää myös ympäristöystävällistä veneilyn huoltoliiketoimintaa.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hanke toteuttaa sinisen kasvun periaatetta ja laajentaa toimialarakennetta. Hanke lisää myrkyttömään veneilyyn liittyvien elinkeinojen kasvua. Pandemian myötä veneitä huolletaan ja huolletutetaan enemmän. Uusi normaali mahdollistaa ekologisen veneilyn vahvistamisen ja siihen liittyvillä
uusilla ratkaisuilla on hyvä markkinapotentiaali kansainvälisestikin. Hanke uudistaa liiketoimintamalleja ja tukee työllistymistä sekä edistää saaristomeren hyvinvointia.
Perustelut päätösesitykselle
Hankkeella on AKKE-rahoitukseen suuri kustannusarvio ja kustannus - hyöty suhde on heikko. Liiketoiminta- ja sopimusmalleihin kuuluva myrkkymaalin poistosertifiointijärjestelmän luominen
AMK:n toimesta ei liene realistista. Teema on kuitenkin niin tärkeä, että hakijaa kannustetaan ha-
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kemaan seuraavalla hakukierroksella pienemmällä budjetilla ja fokusoimalla hankkeen sisältöä
realistisemmaksi.
Uusi Horisontti- yhteistyötä, kilpailukykyä ja kasvua Horisontti-projekteilla VarsinaisSuomeen (85/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022-28.2.2023
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa tuodaan yhteen paikallisia yrityksiä ja oppilaitoksia sekä kv-toimijoita, jotka harkitsevat
tai tavoittelevat Horisontti Eurooppa (HE) -rahoitusta sekä neuvotaan rahoitukseen liittyvissä käytännön asioissa. Hankkeen kautta luodaan Varsinais-Suomelle tarkoitettu toimintamalli, jossa päätavoite on luoda ja kuvata toimivat alueelliset vuorovaikutussuhteet ja alueelliset sekä kansainväliset verkostot, sekä kasvattaa maakunnan ulkoisen rahoituksen sekä yritysten kv-hankkeiden määrää. Toimintamallissa rakennetaan organisaatioiden HE-valmiuksia, vahvistetaan niiden rooleja
laajassa eurooppalaisessa kokonaiskuvassa sekä selvitetään mahdolliset polut verkostoihin ja vaikuttaviin kumppanuuksiin.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Maakuntaohjelman tarkoituksena on edistää maakunnan tunnistettujen kärkialojen kasvua ja kilpailukykyä. Toimenpiteiden rahoittamiseksi tarvitaan myös ulkoista kv-rahoitusta ja tämä on ohjelmissa tunnistettu, kuten myös korkeakoulujen rooli yritystoiminnan tukena. Horisontti-rahoitus tukee
elpymissuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista (mm. digitalisaatio ja vihreä
siirtymä). Hanke lisää alueen yritysten osaamista Horisontista ja auttaa löytämään alueelliset yhteistyökumppanit.
Perustelut päätösesitykselle
Hankkeen toimenpiteet on kuvailtu hyvin yleisellä tasolla ja odotettu tulos (1–2 hankehakemusta)
on vaatimaton. Horisontti-hankkeissa tarvitaan myös kansainvälisiä hankekumppaneita ja tätä ei
ole juurikaan hakemuksessa huomioitu. Hanke kohdentuu vain ammattikorkeakoulun toimintaan.
Maakunnassa toimii jo korkeakoulujen yhteinen TRUEnet -verkosto, joka tähtää mm. yhteisten Horisontti-hakemusta valmisteluun.
Salo labor expert (86/2021). Hakija Yrityssalo Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.1 – 31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on koota työvoimapulan yhteistyöryhmä ja vakiinnuttaa sen toiminta, luoda
tilannekuva sekä määritellä tulevaisuuden skenaariot työvoimapulasta valituille toimi/osaamisalueille. Näihin tietoihin perustuen pilotoidaan Salon työvoimapulan ennustemalli työryhmän käyttöön. Hankkeessa selvitetään toimivin malli yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden
selvittämiseksi sekä benchmarkataan verrokkialueita. Lopuksi hankkeen toiminta dokumentoidaan
ja tehdä tarkempia suunnitelmia jatkotoimenpiteille ja laaditaan ESR-projektisuunnitelma. Tuloksena on myös kuvattu työvoimapulan ennustemallin tietolähteet, määrittelyt ja päivittämismalli.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan:
Hankkeen toiminta liittyy maakuntaohjelman 2018–2021 teemaan 'yhdessä rajat ylittäen - yhteistyötaidot' ja tarkemmin työpaketteihin TP Yl Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja sekä TP
Y3 Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja elinikäisen oppimisen edellytykset. Hankkeen
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toiminta liittyy selviytymissuunnitelmassa teemoihin 'elinkeinot ja yrittäjyys keskiössä' sekä 'koulutus ja osaaminen haastaa uusiin toimintatapoihin ja monialaiseen yhteistyöhön'.
Perustelut päätösesitykselle
Hanke on osittain mukana olevien toimijoiden perustoimintaa. Työvoimapula koskettaa koko maakuntaa ja Salo on kohtuullisen rajattu alue tähän tarkasteluun. Erilaisia ennakointimalleja on jo
olemassa. ESR-projektisuunnitelman laatiminen tulee tehdä hakijatahon omana työnä.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 3.12.2021.
Valmistelija

TN/PP

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Turun alueen startup ekosysteemin kartoitus ja julkituominen (88/2021). Hakija Boost Turku ry
Loimaa – vireä kauppala (87/2021). Hakija Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry
Företagande i vården (78/2021). Hakija Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia
Shift kasvuohjelma kansainvälistymiseen (92/2021). Hakija Shift ry
DIPE – Digitaalinen Perehdytys (81/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Kohti myrkytöntä veneilyä (83/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy, osatoteuttajat Turku
Science Park ja Pidä Saaristo Siistinä
Uusi Horisontti- yhteistyötä, kilpailukykyä ja kasvua Horisontti-projekteilla Varsinais-Suomeen
(85/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy
Salo labor expert (86/2021). Hakija Yrityssalo Oy

Päätös

Teija Ek-Marjamäki jääväsi itsensä hankkeen Loimaa – vireä kauppala (87/2021) käsittelystä.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 20.12.2021
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Turun alueen startup ekosysteemin kartoitus ja julkituominen (88/2021). Hakija Boost Turku ry
Loimaa – vireä kauppala (87/2021). Hakija Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry
Företagande i vården (78/2021). Hakija Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia
Shift kasvuohjelma kansainvälistymiseen (92/2021). Hakija Shift ry
DIPE – Digitaalinen Perehdytys (81/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
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Kohti myrkytöntä veneilyä (83/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy, osatoteuttajat Turku
Science Park ja Pidä Saaristo Siistinä
Uusi Horisontti- yhteistyötä, kilpailukykyä ja kasvua Horisontti-projekteilla Varsinais-Suomeen
(85/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu oy
Salo labor expert (86/2021). Hakija Yrityssalo Oy
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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VARSINAISTA KULTTUURIA, ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.12.2021 myöntänyt Varsinais-Suomen liitolle erityisavustuksen
kuntien kulttuuritoimintalain mukaisen alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseksi. Liitto hallinnoi
avustuksen kohteena olevaa kehittämistehtävää, johon osallistuu myös Turun kaupunki. VarsinaisSuomen liitto ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet 30.8.2021 aiesopimuksen, jonka perusteella
Varsinais-Suomen liitto toimii kehittämistehtävän päätoteuttajana ja Turun kaupunki sen osatoteuttajana.
Varsinaista kulttuuria (VARKU) alueellinen kehittämistehtävä -hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) § 6 mukaista alueellista kehittämistehtävää Varsinais-Suomessa. Lain mukaan kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle. Sillä tuetaan kuntien
kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja
kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Alueellisen kehittämistehtävän toiminta keskittyy alueen kuntien kulttuuripalveluiden järjestämisen vahvistamiseen.
Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävä kehittää ja tukee Varsinais-Suomen kuntien mahdollisuuksia ja osaamista tuottaa laadukkaita, saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuuripalveluita sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä. Kehittämistehtävä vastaa maakunnassa todettuun yhteistyö- ja kehittämistarpeeseen mahdollistamalla kokeilut yhteiskehittämiseen ja -hankintoihin toisten kuntien
kanssa, lisärahoituksen hakemisen osaamisen lisäämisen sekä kumppanuusmallien kehittämisen
ja verkostotoiminnan vahvistamisen. Se vahvistaa kuntien välistä ja maakunnallista yhteistyötä,
toimijoiden välistä tuntemusta ja verkostoja mm. sidosryhmätyöpajoin ja syventävin tapaamisin.
Kehittämistehtävä parantaa paikallisten taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä tukemalla seututaiteilijakokeiluita kunnissa, kuntien yhteishankintoja ja kiertuetoiminnan järjestämistä.
Kehittämistehtävän kohderyhmää ja samalla keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kaikki VarsinaisSuomen kunnat, erityisesti niiden kulttuurityöntekijät ja kulttuurialan viranhaltijat, mutta myös verkostot ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat, mukaan lukien kolmas sektori. Hankkeen toiminta, sen aikana syntyvät materiaalit ja seututaiteilijakokeiluihin liittyvät toiminnot ovat suunnattu
kaikille maakunnan kunnille. Kehittämistehtävän aikana kannustetaan kuntia osallistumaan yksilöllisesti heille soveltuviin kokoontumisiin, jotta kukin kunta saisi mahdollisimman paljon tukea kehittämistehtävän toiminnasta. Kehittämistehtävään on jo hakuvaiheessa kirjallisesti sitoutunut mukaan 24 alueen kuntaa.
Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävä toteutetaan 1.2.2022–31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 194 450 euroa, josta valtionavustus kattaa 175 000 euroa (90 %). Hankkeen omarahoitusosuus sen koko toteutusajalta on 19 450 euroa, josta Varsinais-Suomen liiton
osuus on 9 725 euroa ja Turun kaupungin omarahoitusosuus on 9 725 euroa. Varsinais-Suomen
liiton omarahoitus jakautuu vuosille 2022–2023 eli vuosikohtainen rahoitus on 4 862,50 euroa.

Valmistelija

JV/KK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Varsinaista kulttuuria, alueellinen kehittämistehtävä -hankkeen 1.2.2022–31.12.2023
väliselle ajalle
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan, jonne omarahoitus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, joka allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
4. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen edellyttämät rekrytoinnit.
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Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p, 0400 251 771, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KUNTIEN ILMASTOSPARRAUS - VAUHTIA TOIMIIN VARSINAIS-SUOMESSA -HANKKEEN
KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Ympäristöministeriö on myöntänyt Alueet kuntien ilmastotyön tukena -hankehaussa valtionavustuksen Kuntien ilmastosparraus - vauhtia toimiin Varsinais-Suomessa -hankkeen toteutukselle.
Hankkeen päähakija ja toteuttaja on Valonia.
Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen kuntien ilmastotyön vahvistaminen tukemalla kuntia
ilmastotyön organisoinnissa, seurannan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa sekä kärkitoimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa. Hankkeessa vahvistetaan erityisesti pienille ja keskikokoisille kunnille suunnattua asiantuntijatukea. Pienillä kunnilla resurssit ilmastotyön organisointiin ja
toteutukseen ovat erittäin rajalliset, ja keskikokoisillakin on haasteita toimialarajat ylittävän ilmastotyön jatkuvuuden järjestämisessä. Hankkeen kautta Valonia saa lisäresurssia kuntien tukemiseen
ilmasto-ohjelman valmistelussa, työn organisoinnissa ja maakunnallisen ilmastotiekartan jalkauttamisessa kuntiin.
Hankkeessa tarjotaan kuntakohtaista asiantuntijatukea ja jaetaan oppeja vertaisoppimisen, keskustelutilaisuuksien ja yhteissuunnittelun kautta. Tuki sisältää toimenpiteiden kartoitusta, hankesuunnittelua sekä rahoitusmahdollisuuksien, tiedon ja esimerkkien hakua. Kuntia kannustetaan yhteistyöhön ja -hankkeisiin sekä muiden kuntien että alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimien
poikkileikkaavuudesta kunnan sisällä sekä tuetaan eri toimialojen päästövähennystoimia.
Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa seuraavia kohtia: TP R1. Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä
uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen. TP R2. Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän edistämiseksi. TP Y1. Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä
rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.05.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on 120 000 euroa,
josta Ympäristöministeriön tukiosuus kattaa max 70 % (84 000 e). Valonian omarahoitusosuus on
36 000 euroa. Hankkeen toteutuksesta vastaa toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Valmistelija

HS/RL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Kuntien ilmastosparraus -vauhtia toimiin Varsinais-Suomessa -hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. p. 0449075995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HORIZON 2020, ECCENTRIC CIVITAS -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liitto/Valonia toteutti 9/2016–11/2020 välisenä aikana CIVITAS ECCENTRIC
(City Vitality Sustainability) -hankkeen Horizon 2020 -ohjelman tuella. Hankkeen pääpartnerina Suomessa toimi Turun kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 17 974 993, josta VarsinaisSuomen ja Valonian osuus oli yhteensä 213 750 euroa. Euroopan unionin rahoitusosuus oli
100 %.
Hankkeen päätavoitteena oli edistää kestävien kulkumuotojen ja MAAS-palveluiden (mobility as
a service) kehittämistä ja yleistymistä seudulla. Varsinais-Suomen liiton osuudessa perehdyttiin
erityisesti osallistavien menetelmien käyttöön seudullisessa liikennejärjestelmätyössä. Hanke vastasi Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämislinjauksiin, jossa etusijoille
on nostettu viihtyisän ja vetovoimaisen jalankulku- ja pyöräilykaupungin sekä palvelevan joukkoliikennekaupungin luominen.
Hankkeessa tehtiin mm. selvitys osallistavan suunnittelun keinoista strategisen suunnittelun tasolla, toteutettiin Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn vuosina 2017 ja 2019 sekä teetettiin vuorovaikutteisiin menetelmiin pohjautuva henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintiselvitys
Turun kaupunkiseudulle. Liikenneympäristökyselyssä selvitettiin asukkaiden kokemuksia, tottumuksia sekä tavoitteita kestävän liikkumisen muotoihin (kävely, pyöräily, joukkoliikenne). Suunnitelmat ja selvitykset kohdistuivat Turun kaupunkiseudun alueelle, jonne itse Civitashankekin kohdentui, mutta tavoitteena on, että suunnitelmia ja selvityksiä voidaan hyödyntää myöhemmin myös muun maakunnan. Esimerkiksi Turun ydinkaupunkiseudulle toteutettua liikenneympäristökysely on tarkoitus laajentaa koko maakunnan alueelle ja se toteutetaan seuraavan kerran
vuoden 2021 syksyllä. Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy Varsinais-Suomen liiton Liikenteen ja
liikkumisen kumppanuussivuilta.
Viimeisen maksatuserän jälkeen kustannuspaikalle on jäänyt alijäämää 7 320,42 euroa. Alijäämä
katetaan maankäytön kustannuspaikalta.

Valmistelija

HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi CIVITAS ECCENTRIC
hankkeen tulokset ja hyväksyy alijäämän kattamisen 4010.4460 tililtä.

(City Vital Sustainability) -

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUODELLE 2022
Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 24 §:n mukaan: ”Se määrä, joka talousarvion mukaan
muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuotena toimitetussa verotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen veromäärien suhteessa. Veromäärien vertailuluku lasketaan
jakamalla talousarviovuoden 1. tammikuuta laskentatilanteen mukainen kunnallisveron ja yhteisöveron kuntaosuuden yhteenlaskettu tuotto kunnallisveroprosentilla. Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.”
Maakuntavaltuuston kokouksessa 13.12.2021 hyväksymän talousarvion mukaan varainhoitovuonna 2022 jäsenkuntien maksuosuuksina kootaan 3 899 900 euroa.
Oheismateriaali: Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen vuonna 2022

Valmistelija

PM/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää laskuttaa jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuudet kahdessa erässä
siten, että eräpäivät ovat 31.1.2022 ja 15.7.2022.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Talouspäällikkö Elena Pekonen, p. 040 739 5375, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 206, MH 20.12.2021 10:00

Sivu 42

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 49-53
- muut B § 144-166
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 46-55
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 20-21
Head of Managing Authority päätökset A1 § 141-153
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

ml/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

§ 207, MH 20.12.2021 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo xx.xx.
_____

Sivu 43
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§ 9998, MH 20.12.2021 10:00

Sivu 45

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 191-193, 196-198, 202-207
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 194-195, 199-201
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: 194-195, 199-201
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Linnankatu 52 B
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

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

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

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

§ 9998, MH 20.12.2021 10:00
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:

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

