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Teams-kokous
Varajäsen

Kanerva Ilkka, puheenjohtaja
Elo Piia
Heikkilä Lauri
Häkämies Kari, 1. vpj.
Katajainen Timo
Lumme Riina
Mikkola Mari
Nikkanen Saku
Riski Johanna

Alho Niina
Lampi Pirjo
Virtanen Janne
Vallavuori Kaisa
Lindberg Marko
Pitkänen Sanna
Alari Tatu
Grönlund Antti

Valtion alueviranomaiset
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Metsä-Tokila Timo
Madekivi Olli, 2. vpj.
Päiviö Tuovi
Mäkelä Timo
Räsänen Leena

Liven Harri
Koskinen Mirja
Lindholm Hanna
Salminen Pekka
Hurskainen Raija

Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisjärjestöt
SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta
AKAVA Varsinais-Suomi
MTK Varsinais-Suomi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Turun Kauppakamari
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Sondip Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry

Linna Kristiina, 3 vpj.
Leinonen Kalle
Tolonen Risto
Myllymäki Paavo
Alvesalo Piia
Leiwo Kaisa
Munter Hanna
Viljanen Carita

Roslakka Ville
Karjalainen Riitta
Knifsund Ulla
Fabritius Helena
Virta Teppo
Forsman Pauliina

Asiantuntijat
Turun seutukunta
Turunmaan seutukunta
Salon seutukunta
Vakka - Suomen seutukunta
Loimaan seutukunta
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Opiskelijajärjestöt
Turku Science Park Oy
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Pro Agria Länsi-Suomi
Suomen metsäkeskus/Lounais-Suomi
Taiteen edistämiskeskus/Varsinais-Suomi
Suomen riistakeskus/Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen Leader –ryhmät 2018-2020 (vaihtuva)
Luonnonvarakeskus
Uudenmaan liitto

Palenius Tom
Lund Erik
Mannervesi Mika
Torvinen Katariina
Joki Mika
Taatila Vesa
Hannula Mika
Willför Stefan
Taipale Maria
Peltonen Petra
Piispanen Tero
Nokelainen Mika
Iltanen Sami
Rautalin Minna
Dahlsten Annika
Hermansson Jörgen
Poikonen Pia
Kallasvuo Meri
Huotari Tiina

Grönholm Björn
Eklund Tomas
Suikkanen Sami
Kallio Ulla
Laaksonen Paavo
Soini Juhani
Björn Piia
Westerholm Thomas
Virtanen Antti
Helenius Akseli
Raninen Teija

Koulutusjaoston pj. (VARELY)
Maaseutujaoston pj. (VARELY)
Järjestöjaosto pj. (V-S Kylät ry.)
Elinkeino- ja ilmastovastuujaoston pj. (VARELY)
Varsinais-Suomen TE-toimisto

Lehti Hannu
Liven Harri
Linkoranta Tauno
Metsä-Tokila Timo
Henrichson Kjell

ESITTELIJÄ, PÄÄSIHTEERI

Nuotio Tarja

Aluekehitysjohtaja

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Högblom Esa

Erikoissuunnittelija

KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA

Numminen Samu
Leskinen Riikka
Kivinen Anna

Project Manager
Toimialapäällikkö
Yhteyspäällikkö/Turku

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
ALLEKIRJOITUKSET

Asia 2
Asia 4

Kuntajäsenet

Ilkka Kanerva
puheenjohtaja

Saarikallio Simo
Somerpalo Jussi
Terho Henri
Hägglund Martin
Minna Boström
Hiedanpää Juha
Hallanoro Herni

Esa Högblom
sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus
Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen.
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LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asianmukaisesti kutsuttu koolle.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 21.2.2022.

Ehdotus

Päätös

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä samanaikaisesti. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen.

Ehdotus

Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Asia

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi yhteistyöryhmän
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kokouksen puheenjohtajalle
hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille pöytäkirjan
hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Ehdotus
Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pia Elo ja Kalle Leinonen.
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT
Asia

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui kunnallisvaalikauden 2021–2025 sekä EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 ensimmäiseen kokoukseen 20.12.2021 ja vahvisti yhteistyöryhmän, sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot sekä työjärjestyksen. Yhteistyöryhmän työjärjestys on vahvistettu
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksessa 25.1.2022.
Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen 20.12.2021 päätöksen mukaisesti yhteistyöryhmä kuulee
taustoituksen yhteistyöryhmän tehtävistä.

Ehdotus

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee asian.

Päätös
Lisätiedot

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. +358 40 503 3715
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Asia

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuonna 2021 yhteensä viisi kertaa ja käsitteli lisäksi
kirjallisessa menettelyssä ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen. MYR on käsitellyt yhteensä 39 rakennerahastohanketta ja käsitellyt kuluneen EU:n rakennerahastokauden toteuttamiseen
liittyviä ajankohtaiskatsauksia. Lisäksi MYR on kuullut EU:n uuden rakennerahastokauden 2021–
2027 sekä maaseudun kehittämisohjelman 2021–2027 valmistelusta ja käsitellyt mm. uuden maakuntastrategian sekä ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen. Edelleen MYR on käsitellyt
aluekehittämisen keskusteluja (ALKE) pohjustavan taustoituksen sekä käsitellyt erilaisia rahoitusyhteenvetoja. MYR:n sihteeristö valmisteli käsiteltävät asiat ja kokoontui 20 kertaa.
Vuoden 2022 toimintaa sävyttää erityisesti uuden rakennerahasto-ohjelman käynnistyminen (mm.
hankekäsittelyt) ja uuden maakuntastrategian toteuttaminen sekä erilaiset EU:n ja kansalliseen
aluekehitystoimintaan liittyvät katsaukset. Covid-19 aiheuttama poikkeustilanne ja sen lukuisat seuraukset heijastunevat edelleen MYR:n ja sen jaostojen toimintaan erilaisen pandemian jälkiseurausten hoitoon liittyvien asioiden muodossa.
Ehdotus maakunnan yhteistyöryhmän indikatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi 2022:
Kokous maanantai 28.2.2022
MYR:n toiminta vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu 2022
EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt
Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat
Kokous maanantai 23.5.2022
EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt
Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat
Kokous 24.10.2022
EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt
Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat
Kokous 12.12.2022
EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt
Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat
Elinkeinojaosto
Vuoden 2021 aikana elinkeinojaosto kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin toukokuussa ja
joulukuussa. Toukokuun kokouksessa käsiteltiin alueen elinkeinotoiminnan ympäristössä tapahtuneita muutoksia ja mahdollisia julkisen sektorin rahoitusmahdollisuuksia yrityksille.
Toukokuun kokouksessa Naantalin jalostamon alueen selvityshenkilöt Panu Routila ja Janne Virtanen esittivät "Naantalin seudun teollinen tulevaisuus" raporttia sekä tämänhetkistä tilannetta. Aiheen liittyi myös seuraava puheenvuoro, jossa ELY-keskuksen TeamFinland -koordinaattori Leevi
Törmäkangas kertoi valtioneuvoston Keski-Suomen ELY-keskukselle kohdentamasta 400 t€:n
Naantalin rakennemuutoksen hoitoon liittyvästä avustusrahoituksesta sekä Varsinais-Suomen liitolle allokoidusta 200 t€:n ns. AKKE-rahoituksesta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön hankejohtaja
Mikko Vähä-Sipilä esitteli Suomen kestävän kasvun ohjelmaluonnosta, jonka rahoitus tulee EU:n
kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).
Joulukuun kokouksen pääasia oli uusi yritystukilaki, joka muuttaa yritysten kehittämisavustuksen
hakemisprosessia merkittävästi. Asiasta jaostolle kertoi ELY-keskuksen johtava yrityspalveluasiantuntija Pasi Ristilä. Lisäksi kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki kertoi maaseuturahaston uudesta ohjelmakaudesta.
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Vuoden 2022 aikana on tarkoitus järjestää 2–3 elinkeinojaoston kokousta. Suunnitelmissa on, että
ELY-keskuksen edustajat raportoivat miten uuden yritystukilain mukainen toiminta on lähtenyt
käyntiin. Lisäksi tarkoitus on esitellä Business Finlandin rahoitus- ja neuvontapalveluja yrityksille.
Lisäksi kokouksiin nostetaan muita maakuntaa koskevia ajankohtaisia aiheita kuten työvoimapalvelujen siirto kuntien vastuulle vuoden 2024 lopussa.
Vuoden 2022 alusta jaoston sihteerinä aloittaa ELY-keskuksen yritysasiantuntija Artturi Kaukoranta.
Maaseutujaosto
Kansallisten ja maaseuturahaston osarahoittamien maaseudun kehittämistoimien osalta alueellisten strategisten tavoitteiden, valintakriteerien ja painotusten asettaminen sekä alueellisten ja paikallisten toimien yhteensovitus tapahtuu pääasiassa MYR:n asettamassa alueellisessa maaseutujaostossa tai vastaavassa koko ohjelmakaudeksi nimettävässä alueellisessa yhteistyöelimessä.
Tämän toimielimen työhön osallistuvat alueen maakuntaliitot ja muut asianomaiset alueviranomaiset sekä kansalaisjärjestöjen kuten Leader-ryhmien sekä ympäristö- ja tasa-arvoa edistävien järjestöjen samoin kuin yrittäjien, viljelijöiden sekä muiden kehittämistyöhön osallistuvien sidosryhmien edustajia.
Varsinais-Suomen Maaseutujaosto kokoontui vuonna 2021 Teamsin välityksellä yhteensä kolme
kertaa 20.1., 9.4. ja 8.9. Seuraava kokous jaoston kokous järjestetään 25.1.2022. Maaseutujaoston
keskeisin tehtävä alkuvuoden 2021 aikana oli osallistua alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman laatimiseen ELY-keskuksessa tehdyn työn pohjalta koko jaoston tasolla sekä erityisesti
keskeisten aihepiirien pohjalta muodostettujen viiden pienryhmän tasolla. Maaseutujaostossa on
muutoinkin käsitelty ajankohtaisia ja Varsinais-Suomen erityispiirteisiin kuuluvia teemoja. Toiminnassa on tärkeää kuulla myös osallistuvien organisaatioiden ajankohtaiset ja muutenkin käydä
avointa keskustelua maaseudun kehittämisen lähtökohdista. Maaseutuohjelman toteutumista seurataan käytännössä jokaisessa kokouksessa.
Maaseutujaoston keskeinen tehtävä vuonna 2022 on uuden CAP-kauden valmisteluun osallistuminen ja yhteensovittaminen Varsinais-Suomessa. Maaseutujaoston kokoonpanossa tapahtui vuoden 2021 huomattavan paljon muutoksia eläköitymisten, työpaikan vaihtamisen ja osallistuvien organisaatioiden edustajien vaihtumisen vuoksi. Tämän vuoksi käytännössä jokaisessa jaoston kokouksessa yhtenä käsiteltävänä asiana on ollut jaoston kokoonpano. Risto Skytän eläköitymisen
jälkeen uutena puheenjohtajana aloitti 1.2.2021 Harri Liven. Seppo Jaakonmäki aloitti yritysrahoitustiimin vetäjänä 1.4.2021, minkä johdosta Marja Anttila siirtyi ELY-keskuksessa maaseutuohjelman kehittämisvastaavan tehtäviin ja sen myötä maaseutujaoston sihteeriksi.
Vuonna 2022 maaseutujaosto keskittyy seuraamaan käynnistyvän siirtymäkauden kehittämistyötä
maaseudulla sekä jatkaa maaseutuohjelman uuteen rahoituskauteen valmistautumista. Jaoston
asettamissa työryhmissä jatketaan pohdintaa alueellisen kehittämistyön keskeisimmistä tarpeista
ja tulevan toiminnan painopisteistä. Tältä pohjalta laaditaan Varsinais-Suomen uusi maaseudun
alueellinen kehittämissuunnitelma kaudelle 2023–2027. Maaseutujaosto tulee edelleen käsittelemään kokouksissaan Covid 19-pandemian maatilataloudelle ja maaseudulle aiheuttamia haasteita.
Koulutusjaosto
Koulutusjaosto kokoontui yhteensä 6 kertaa ja käsitteli vuoden 2021 aikana laajasti eri koulutustasojen ajankohtaisasioita. Erityisesti esillä ovat olleet jatkuvan oppimisen teema ja mm. uuden palvelukeskuksen perustamiseen liittyvät asiat, korkeakoulujen vuoropuhelu OKM:n kanssa, TE2024uudistus, oppilaitosten Korona-toimet ja etäopetukseen liittyvät kysymykset. Koulutusjaosto on
myös toteuttanut webinaarisarjaa, joka jatkuu vuonna 2022. Koulutusjaosto osallistui kiinteästi
myös Ennakointiakatemian toiminnan kehittämiseen ja käsittelyyn vuoden 2021 aikana.
Koulutusjaosto on myös kuullut EU:n rakennerahastokauden 2022–2027 valmistelusta ja erilaisista
mm. Korona-tilanteeseen liittyvistä tukivälineistä ja rahoitusmuodoista sekä mm. uuden maakunta-
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strategian valmistelusta. Koulutusjaosto oli myös aktiivinen toimija SITRA:n osaamisen aika työprosessin valmistelussa ja jatkaa oppilaitosten ja yritysyhteistyö-mallin jatkokehittämistä myös
vuonna 2022.
Vuonna 2022 erityisiä toiminnan painopisteitä ovat mm. koulutuspoliittisen selonteon toteuttamisen
seuranta, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toiminnan käynnistymiseen liittyvät
asiat, OKM:n toisen asteen koulutuksen kehittämishanke, korkeakoulujen koulutus- ja kehittämishankkeiden käsittely, TE2024-uudistuksen seuranta ja verkostoyhteistyö liittyen maakuntastrategian osaamisen ja koulutukseen liittyviin toimiin sekä edelleen toiminta Ennakointiakatemian ohjausryhmänä.
Koulutusjaoston puheenjohtaja vaihtui kesällä 2021 Martti Rantalan jäätyä eläkkeelle. Uusi puheenjohtaja on yksikönpäällikkö Hannu Lehti ELY-keskuksesta
Ilmastovastuujaosto
Ilmastovastuujaosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa: 11.1., 19.2., 23.4., 11.6., 17.9. sekä
19.11. Kokouksissa keskityttiin ilmastotiekartan valmisteluun ja toimeenpanoon sekä maakunnan
ajankohtaisiin ilmastotyön kysymyksiin. Varsinais-Suomen ilmastotiekartta julkaistiin helmikuun
alussa. Keväällä tiekartta lähetettiin kuntiin lausuntokierrokselle ja monet alueen kunnat ilmaisivat
sitoutumisensa tiekartan tavoitteisiin. Ilmastotiekartta toimii myös kuntien omien ilmasto-ohjelmien
tukena.
Vuoden aikana tiekartan kehittämistä jatkettiin valmistelemalla rakentamisen tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Jaoston kokousten lisäksi aiheesta järjestettiin asiantuntijakeskusteluita sekä
työpaja. Lisäksi keskustelua käytiin erityisesti yhdyskuntarakenteen kysymyksistä. Ilmastotiekartan
täydennysosiot ovat olleet kommentoitavana joulukuussa. Vuosiseminaari järjestettiin 23.9. aiheella ”Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa”.
Ilmastovastuujaoston kokouksissa on kuultu ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia mm. ilmastotyön
rahoitukseen ja maakunnan keskeisimpiin sopeutumisen kysymyksiin liittyen. Keskustelu kokouksissa on ollut aktiivista ja myös jaoston jäsenet ovat nostaneet esille ajankohtaisia kysymyksiä,
haasteita ja onnistumisia. Jaostolle laaditut tausta-aineistot sekä maakunnan ilmastopäästötilanteen ajankohtaiset kuvaukset on koottu yhteen jaoston aineistosivulle.
Vuonna 2022 Ilmastovastuujaosto jatkaa työskentelyä ilmastotiekartan toimeenpanemisen, täydentämisen ja päivittämisen osalta. Vuoden aikana tullaan keskustelemaan erityisesti maankäytön ja
hiilinielujen kysymyksistä. Päästöjen kehitystä sekä tiekartan toteutumista seurataan jatkuvana
prosessina. Viestintää maakunnan keskeisistä ilmastokysymyksistä sekä onnistumisista tullaan
vahvistamaan myös valtakunnallisesti. Kuntia ja muita toimijoita edelleen kannustetaan sitoutumaan tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
Järjestöjaosto
Vuonna 2021 MYR:n järjestöjaosto kokoontui neljä kertaa: 4.2., 3.5., 15.9. ja 9.12.2021. Lisäksi järjestöjaosto järjesti Järjestöfoorumi-tapahtuman 18.11.2021. Kaikki kokoukset hoidettiin vallitsevasta koronapandemiatilanteesta seuraten Teams- ja Zoom-etäyhteyksin. Marraskuinen Järjestöfoorumi käsitteli teemaa ”Vetovoimainen yhdistys”, ja toteutettiin kaikille maakunnan järjestöille ja järjestötyöstä kiinnostuneille avoimena webinaarina, johon osallistui yli 60 henkeä. Jaoston kokousten
välillä työ eteni neljässä työryhmässä, jotka koostuivat jäsenistä ja varajäsenistä. Työryhmistä kolme oli teematyöryhmää (1. Osaava kehittäminen, 2. Kestävä tulevaisuus ja 3. Kuntayhteistyö) ja
yksi menetelmätyöryhmä (4. Viestintätyöryhmä). Toiminnan läpileikkaavia teemoja olivat vuoden
mittaan osaamisen ja tiedon jakaminen ja erilaisten työkalujen tuottaminen järjestöjen toiminnan
kehittämisen tueksi. Työkaluja valmistuikin kaksi: tarkistuslista järjestöille kuntayhteistyöhön ja järjestön itsearvioinnin työkalu. Lisäksi järjestöjaosto käynnisti toukokuun kokouksessaan oman ”Järjestöuutisia maakunnasta” -uutislehtisen julkaisemisen jokaisen kokouksen jälkeen. Järjestöjaosto
osallistui myös uuden järjestöjaoston nimeämisprosessin valmisteluun kommentoimalla ja kehittä-
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mällä materiaaleja. Vuoden aikana keskusteltiin myös useassa kokouksessa ilmastonmuutoksesta,
kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä, ja järjestötoimijoiden roolista ja mahdollisuuksista
muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden toimintaa rytmitti myös osallistuminen VarsinaisSuomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmisteluun, missä moni järjestöjaoston jäsen toimi
aktiivisesti mukana. Järjestöjaoston puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja, kyläasiamies Tauno
Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä, varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Regina Strandberg Folkhälsans Förbundista ja sihteerinä kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki VarsinaisSuomen liitosta.
Vuonna 2022 järjestöjaosto kokoontuu 4 kertaa: 27.1., 5.5., 1.9. ja 1.12.2021. Järjestöfoorumi järjestetään 17.11.2022. Järjestöjaoston 2022–2025 puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Tauno
Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Regina Strandberg Folkhälsans Förbundista. Sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki Varsinais-Suomen liitosta.
Kauden ensimmäisessä kokouksessa järjestöjaosto kävi keskustelun työskentelyn painopisteistä ja
perusti sen pohjalta viisi työryhmää. Työryhmät työskentelevät itsenäisesti kokousten välillä. Työryhmät ja niille valitut puheenjohtajat ovat:
1. Kestävä kehitys ja ilmastotyö: pj. toiminnanjohtaja Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry
2. Järjestötoiminnan tulevaisuus: pj. toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen
Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
3. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa: pj. hallituksen puheenjohtaja Harri Nurmi, Suomen
Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry
4. Osaaminen ja koulutus, pj. toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry
5. Viestintä, pj. toiminnanjohtaja Katja Suominen, Tukenasi ry, Till Ditt Stöd rf
Läpileikkaavaksi teemaksi vuodelle 2022 valittiin järjestöyhteistyön rooli hyvinvoinnin mahdollistajana. Järjestökenttä on laaja ja siten edistää monin tavoin ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia
vaikuttaa omaan ja yhteisönsä toimintaan. Järjestöillä tulee olemaan merkittävä tehtävä erityisesti
koronapandemiasta elpymisessä.
Hyvinvointi mahdollistuu yhdessä tekemällä. Edellinen jaosto nosti tärkeäksi teemaksi järjestökentällä toiminnan kestävyyden ja ajassa elämisen. Tulevaisuudessa on tärkeää pohtia, miten järjestötoiminta huomioi toimintaympäristön muutokset. Jaosto toivoi jatkossa yhteistyötä näiden teemojen
äärellä. Työnsä aloittanut järjestöjaosto tarttuu haasteeseen muun muassa käynnistämällä keskustelun ilmastovastuujaoston kanssa.
Hyvin konkreettisesti järjestöjen toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan myös hyvinvointialueiden perustaminen ja rahoitusjärjestelmiin tulevat muutokset. Näiden asioiden valmistelua on seurattava ja niihin on otettava kantaa jo vuonna 2022.
Järjestöjaosto julkaisee jokaisen kokouksen jälkeen kaksikielisen Järjestöuutisia maakunnasta uutiskirjeen, jolla se avaa kokouksessa käsiteltyjä ja päätettyjä asioita ja tiedottaa tulevasta työstään.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa toimintakertomuksen 2021 ja toimintasuunnitelman 2022.

Päätös
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KATSAUS VARSINAIS-SUOMEN MAASEUDUN HANKE- JA YRITYSRAHOITUKSESTA SIIRTYMÄKAUDELLA
VUONNA 2021
Asia

Maaseudun kehittämisohjelmakauden 2014–2020 toteutus päättyi vuosi sitten, mutta ohjelmakauden jatkeeksi on otettu kahden vuoden siirtymäkausi 2021–2022, jolloin sovelletaan edelleen päättyneen ohjelmakauden säädöksiä ja ohjeita. Siirtymäkauden rahoitusvarat tulevat kuitenkin jo uuden ohjelmakauden varoista (Euroopan maaseuturahasto). Siirtymäkaudelle on varattu kehittämisvaroja Varsinais-Suomen maaseudun hanke- ja yritystukiin hieman yli 8 M€. Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen päätöksellä näistä myöntövaroista ohjataan yritystukiin 2/3 ja kehittämishankkeisiin 1/3. Yritystukia myönnettiin v. 2021 kaikkiaan n. 3 M€ ja hanketukia 1,7 M€. Lisäksi maaseutuohjelman elpymisvaroista kohdennettiin laajakaistainvestointeihin 2,6 M€ (kohteita 20 kpl, pääosin saaristoalueilla). Vuodelle 2022 VARELYn käytettävissä on yritystukiin runsas 2 M€ ja n. 1 M€
hanketukiin.
Viiden Leader-ryhmän myöntämät yritystuet Varsinais-Suomessa vuonna 2021 olivat yhteensä
0,26 M€ (yritysrahoituspäätöksiä 15 kpl) ja kolmen ryhmän rahoittamat hanketuet 0,4 M€ (15 hanketta).
Maaseudun yritysrahoituksessa kohderyhmänä ovat maaseutualueella toimivat pienet, alle 50
henkilöä työllistävät yritykset sekä koko maakunnan alueella ne alle 250 henkilöä työllistävät pkyritykset, joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon. Lisäksi elpymisrahoituksen kautta investointitukea on vuosina 2021–2022 mahdollista myöntää resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan sekä yrityksen omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Laajakaistarahoituksen haku rajoittui vuoteen 2021.
Varsinais-Suomessa toimivien Leader-ryhmien kautta myönnettävä maaseudun yritysrahoitus
kohdistuu pääasiassa hieman pienempiin, 1–4 hlöä työllistäviin mikroyrityksiin.
Ryhmiä Varsinais-Suomessa toimii viisi 5 kpl, joista I samma båt rf – Samassa veneessä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry ja Varsin Hyvä ry esittelevät päätökset Varsinais-Suomen
ELY-keskukseen. Näiden kolmen em. ryhmän kautta voidaan yrityshankkeita tukea tällä kahden
vuoden siirtymäkaudella kaikkiaan arviolta n. 0,3 M€:lla. Ykkösakseli ry esittelee päätökset Uudenmaan ELY-keskukseen ja Ravakka ry Satakunnan ELY-keskukseen. Myös näiden kahden
ryhmän rahoittamasta yritystuesta osa kohdistuu Varsinais-Suomeen.
Oheismateriaalina hanke- ja rahoitusyhteenvedot.

Ehdotus

Varisnais-Suomen ELY-keskuksen edustaja esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki, 040 5934601, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Maaseudun hankerahoitus - Varsinais-Suomi - Siirtymäkauden tuet 2021
Tilanne 31.12.2021
Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Tuen saaja

Hankkeen nimi

Myönnetty tuki Päätöspvm
(EU+v)
305 761,60
29.06.2021

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

Lounais-Suomi rakentuu puusta (LSpuu)

Yrityssalo Oy

Yhdessä koriin!- Yritysryhmän kehittämishanke

Turun yliopisto

ProAgria Länsi-Suomi ry

Hiililounas
Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen
ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa
(ELVIS)
Energiaälykäs maaseutu

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
ProAgria Länsi-Suomi ry

Turun yliopisto

MTK-Varsinais-Suomi ry
Hyväksytty rahoitettavaksi
Peruttu 1 kpl
Hylätty 1 kpl

59 768,70

29.06.2021

306 416,00

27.12.2021

133 601,04

30.11.2021

218 041,59

24.11.2021

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen

252 672,00

30.11.2021

Satotason nosto Länsi-Suomessa
Kohti tulevaa - Valmistautuminen uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ja yrittäjyyden
tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Yhteensä

199 504,64

24.11.2021

225 067,20

02.12.2021

1 700 832,77

8 kpl

Lisäksi myönnetty tukea maaseudun laajakaistainvestointeihin (Elpymisvarat/yleishyödyllinen hanketuki):
Tuen saaja
Pargas Telefon Ab-Paraisten puhelin Oy
Härkätien Puhelin Oy
Lounea Palvelut Oy
Korven kuitu ry

Hankkeen nimi

Myönnetty tuki Päätöspvm
(EU+v)
2 101 558,60
marras.21
330 017,71
loka.21
40 199,50
marras.21
126 486,55
loka.21

16 kohdetta / Parainen
2 kohdetta / Koski TL
1 kohde / Loimaa
1 kohde / Loimaa
Yhteensä

2 598 262,36

20 kpl
>jatkuu s.2>
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LEADER-hanketuet:
Varsin Hyvä ry
Nousiaisten kunta

Akselikuntien pyörämatkailun kehittämishanke

Kakskerran kotiseutuyhdistys r.y.

Kakskerran museotorpan kunnostus

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands
förbund

45 267,20

03.06.2021

9 405,25

02.07.2021

Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke
Naantalissa 2021-2022

31 500,00

23.08.2021

Saukonojan kyläyhdistys ry

Saukonojan laavu ja kuntoportaat

11 992,20

30.06.2021

Voimistelu- ja urheiluseura Rymättylän Soihtu
ry

Rymättyläläiset matkalla hyvään kuntoon

10 170,00

02.11.2021

45 113,73

18.11.2021

153 448,38

6 kpl

Suomen Ratsastajainliitto ry, ruotsiksi Finlands
Tunne Poni
Ryttarförbund rf
Hyväksytty rahoitettavaksi

Yhteensä

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry
Kosken Tl kunta

Hevonlinnan hiihto- ja ulkoilukeskuksen
kehittämishanke

40 000,00

08.12.2021

Haaran-Onkijoen Kyläyhdistys ry

Puutarhurin valssi - kylähistoriaa näytelmäksi

23 306,40

14.10.2021

Loimaan 4H-yhdistys r.y.

Haitat haltuun

37 133,59

07.06.2021

Auran kunta
Hyväksytty rahoitettavaksi

Aurajoentien kyltit kuntoon

12 600,00
113 039,99

05.10.2021
4 kpl

Yhteensä

I samma båt - Samassa veneeessä rf ry
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry,
Sydvästra Finlands vattenskyddsförening rf

Rannikkotalkkari

27 187,20

02.06.2021

Degerdalin seudun kyläyhdistys ry

Ekniemen näköalatorni ja luontopolku

16 536,73

03.09.2021

Hitis kyrkoby byaförening rf

Allmän brygga i Hitis kyrkoby

30 780,62

14.06.2021

PBI Stiftelsen - PBI Foundation sr

Vägkarta för en framtida livskraftig åboländsk
skärgård via hållbara infrastrukturlösningar

35 438,96

22.06.2021

18 054,40
127 997,91

22.06.2021
5 kpl

Kimitoöns kommun
Hyväksytty rahoitettavaksi

Kimitoöns rutter - Kemiönsaaren reitit
Yhteensä
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Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Tuen saaja

Toteutuskunta Myönnetty tuki Päätöspvm

JM Kesäläinen Ky
Lokalahden Koneistustyö Oy
Tuisa Oy
PE-Markkinointi Oy
MB-Team Oy
Salon Hyötykäyttö Oy
M & J TOIVONEN OY
Venetelakka Salmeri Oy
DBR Consulting
Everdeli Oy
SauvO3 Oy
Adi Kalusteet Oy
Myssyfarmi Oy
Suomen Erikoisteippi Oy
Biopir Oy
Symotic Oy
Björkboda Bruksgård
Skotlannin Vihannes Oy
Velj. Kitola Oy
Halikon Kumipalvelu Oy
Kuljetus Petri Nurminen Oy
TVV Marine Lighting Oy
TerCo Engineering Oy
Sebfmx Events Oy
Aristo Oy
Sulotek Oy
M.Hopiavuori Oy
Maatalousyhtymä Koho Hannu, Heikki ja Mia
Loimaan Konepalvelu Oy
Mellow Travel Oy
TEHAN OY
3Spirit Oy
Finnheva Oy
Symotic Oy
Ovitehdas Vihanto Oy
LaserCleaning Helminen Oy
TunturiTec Oy
Latec Oy
Poss Balance Oy
Auranmaan Auto Oy
Turun tislaamo Oy
Pöytyän Koneistuspalvelu Oy
Dagsmark Petfood Oy
Ajolanranta Oy
Hyväksytty rahoitettavaksi
Peruttu
Hylätty

Kaarina
Uusikaupunki
Aura
Somero
Salo
Parainen
Laitila
Uusikaupunki
Salo
Mynämäki
Sauvo
Salo
Pöytyä
Somero
Vehmaa
Naantali
Kemiönsaari
Salo
Nousiainen
Salo
Sauvo
Kaarina
Marttila
Salo
Loimaa
Laitila
Salo
Loimaa
Loimaa
Salo
Paimio
Parainen
Mynämäki
Naantali
Kaarina
Uusikaupunki
Parainen
Uusikaupunki
Masku
Pöytyä
Raisio
Pöytyä
Loimaa
Rymättylä
Yhteensä
6 kpl
40 kpl

15
36
73
50
24
60
10
130
7
10
10
11
31
32
59
91
81
42
77
115
159
117
115
36
115
6
10
45
161
64
211
16
51
80
20
23
66
100
10
70
29
89
192
219

000,00
379,22
700,00
220,00
100,00
000,00
000,00
944,73
500,00
000,00
000,00
600,00
796,20
000,00
480,40
216,80
553,60
000,00
538,00
300,80
680,00
500,00
254,20
813,20
894,10
483,60
000,00
650,15
360,00
482,80
797,40
670,15
493,19
363,60
000,00
019,71
500,00
000,00
000,00
000,00
050,00
896,00
399,90
561,80

2 984 199,55

27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
03.05.2021
06.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
15.06.2021
09.08.2021
14.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
05.11.2021
09.11.2021
09.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021
16.12.2021
16.12.2021
27.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
44 kpl
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LEADER-yritystuet:
Varsin Hyvä ry
KM-Pipe Oy
Jalo Marine Oy
JPS-Motors Oy
Koneistus Tilander Oy
Hyväksytty rahoitettavaksi

Nousiainen
Naantali
Lieto
Masku
Yhteensä

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry
Murtolan HamppuFarmi Oy
Hyväksytty rahoitettavaksi

Marttila
Yhteensä

I samma båt - Samassa veneeessä rf ry
Firma Sabina Fagerlund
Villa Vintage Ab
Hyväksytty rahoitettavaksi

Parainen
Parainen
Yhteensä

26
5
2
12

000,00
450,00
285,60
702,00

46 437,60

17 262,17
17 262,17

56 371,88
54 447,20
110 819,08

25.05.2021
15.06.2021
01.07.2021
13.08.2021
4 kpl

27.12.2021
1 kpl

31.05.2021
09.08.2021
2 kpl

Lisäksi Varsinais-Suomen osalta:
Ravakka ry (SATELY)
Padel Uusikaupunki Oy
Pikkulasi

Silon Piilukirves
Kallionkolo Oy
InLiSol

Uusikaupunki
Mynämäki
Laitila
Pyhäranta
Uusikaupunki

Hyväksytty rahoitettavaksi

Yhteensä

19 462,72
12 677,54
4 720,00
6 157,68
16 821,00
59 838,94

11.6.2021
11.6.2021
16.11.2021
7.12.2021
22.12.2021
5 kpl

Ykkösakseli ry (UUDELY)

Makerspaceman Oy
NP Creations Oy
Kolmas Kartano Oy
Hyväksytty rahoitettavaksi

Salo
Salo
Salo

10 648,96
11 916,00
4 696,16
Yhteensä

27 261,12

19.5.2021
27.5.2021
16.7.2021
3 kpl
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CENTRAL BALTIC -OHJELMA 2021-2027
Asia

Central Baltic 2021–2027 on rajat ylittävä Interreg A-yhteistyöohjelma. Se rahoittaa Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella korkealaatuisia hankkeita, joilla pyritään ratkaisemaan
yhteisiä haasteita rajat ylittävässä yhteistyössä Suomessa (mukaan lukien Ahvenanmaa), Virossa,
Latviassa ja Ruotsissa. Rahoitettavilla hankkeilla pyritään vastaamaan myös Itämeren alueen yhteisiin tavoitteisiin.
Ohjelmakaudella 2021–2027 Central Baltic -ohjelmasta rahoitetaan innovatiiviseen liiketoimintaan,
ympäristöratkaisuihin, työllisyyden parantamiseen ja palveluiden kehittämiseen liittyviä hankkeita.
Ohjelman budjetti vuosille 2021–2027 on 118 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi hakea erikseen järjestettävillä hakukierroksilla, joista ensimmäinen on parhaillaan käynnissä (10.2. – 31.3.2022).
Central Baltic -ohjelmalla on pitkä historia. Ohjelma on ollut nykyisessä muodossaan vuodesta
2007 ja yhteistyö ja siihen liittyvät yhteydet alueella ovat kehittyneet ja vakiintuneet. Alueesta on
muodostunut toimiva rajat ylittävä yhteistyöalue, jolla on yhteisiä etuja ja intressejä. Central Baltic ohjelmasta rahoitettavan hankkeen pääpiirteet ovat:
- Temaattinen painopiste on yhdessä ohjelman seitsemästä tavoitteesta
- Rajat ylittävä yhteistyö tuottaa selkeää lisäarvoa yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi
- Hankekumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta
- Hankkeen tulokset ovat konkreettisia ja tuottavat panosta ohjelman tulos- ja tuotosindikaattoreihin
- Hankkeen tulokset ovat kestäviä ja niiden positiiviset vaikutukset jatkuvat hankkeen päätyttyä
- Hankekumppanit voivat olla julkisia organisaatioita, kansalaisjärjestöjä ja yksityisiä kumppaneita
sen mukaan, mikä on hankkeen toteuttamisen kannalta merkityksellinen kokoonpano.
Central Baltic -ohjelma 2021–2027 kuuluu Euroopan alueellisen Interreg-yhteistyön kokonaisuuteen (ETC) joka rakentuu kolmen tason yhteistyölle: rajat ylittävä (Interreg A), kansainvälinen (Interreg B) ja alueiden välinen (Interreg C).

Ehdotus

Project Manager Samu Numminen esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Lisätiedot

Head of Managing Authority Merike Niitepõld merike.niitepold@centralbaltic.eu +358 40 74 0302
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VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOTIEKARTAN TÄYDENTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeisimmät toimenpiteet, joilla maakunta vastaa kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen ja nostaa keskiöön erityisesti ne asiat,
joihin maakunnassa voidaan vaikuttaa. Ilmastotiekartan toteuttaminen on tunnistettu yhtenä toimenpiteenä Varsinais-Suomen uudessa maakuntastrategiassa.
Varsinais-Suomen ilmastotiekartta julkaistiin helmikuussa 2021. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli kolme pääteemaa: energia, liikenne sekä maatalous. Tiekartta on päivittyvä dokumentti, jonka toteutumista sekä maakunnan päästöjen kehitystä seurataan jatkuvasti. Nyt tiekartta täydentyy
rakentamisen tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvalla.
Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskeva tarkastelu muodostaa kehyksen eri päästösektoreiden
tavoitteille ja toimenpiteille. Yhdyskuntarakenteen vähähiilisyyttä edistävät toimenpiteet kytkeytyvät
energian, liikenteen, maatalouden ja rakentamisen toimenpiteisiin.
Suomessa rakennusten käytön aikaisista päästöistä 76 % on energiankäytön päästöjä ja tästä
suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä, joten rakentamisen osalta on tarpeen painottaa olemassa olevan rakennuskannan päästöjen vähentämistä. Rakentamisen osalta maakunnallisena tavoitteena vuoteen 2030 on
1. Rakennusten ja rakentamisen vähäpäästöisyys, energia- ja tilatehokkuus sekä
kiertotalouden ratkaisut ovat toteutuneet laajasti Varsinais-Suomessa
2. Luonnonvarojen kulutus rakennussektorilla on kääntynyt laskuun
Tarvittavat toimenpiteet on rakentamisen osalta jaoteltu tiekartassa neljään osaan: korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, infrarakentaminen sekä oppiminen ymmärrys ja päätöksenteko.
Ilmastotiekartan valmistelua ja etenemistä ohjaa MYR:n alainen ilmastovastuujaosto. Kokonaisuuksien valmistelussa kuullaan lisäksi asiantuntijatahoja ja keskeisiä verkostoja sekä järjestetään
keskusteluja ja työpajoja. Lisäksi tiekartan sisällöt ovat laajasti kommentoitavana. Ilmastovastuujaosto hyväksyi täydennysosat kokouksessaan 28.1.
Oheismateriaalina on ilmastotiekartan täydennys rakentamiseen ja yhdyskuntarakenteeseen
liittyen.

Ehdotus

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Lisätiedot:

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, etunimi.sukunimi@valonia.fi, p. 044 907 5995
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Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Alue- ja yhdyskuntarakenne
Aluerakenne muodostuu maankäytön ratkaisuista ja yhdyskuntien toimimisesta tässä rakenteessa. Fyysinen aluerakenne muuttuu hitaasti, mutta toiminnallisesti rakenne voi muuttua nopeastikin. Varsinais-Suomen aluerakennetta kehitetään maakuntastrategian vision ja tavoitteiden mukaisesti. Joulukuussa 2021
hyväksytyssä maakuntastrategiassa esitetty aluerakenteen visio on, että 2040-luvun Varsinais-Suomi on tasapainoinen yhdistelmä modernia urbaaniutta, perinteikästä maaseutu- ja kylämiljöötä, ainutlaatuista saaristokulttuuria sekä vaalittua luonnonympäristöä. Aluerakenteen lähtökohtana on ekologinen, sosiaalinen
ja taloudellinen kestävyys: luonnonmukaisuuden, tasa-arvon ja korkean elintason yhdistäminen.
Maankäyttöön vaikutetaan kunnan maapolitiikalla, kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä sekä erilaisilla
seudullisilla ja kunnallisilla tavoiteasiakirjoilla. Maankäytön suunnittelua ohjaavat keskeisesti maankäyttöja rakennuslaki (MRL 132/1999) ja laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (ALKE 756/2021). Suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa muodostuvan rakenteen tarkoituksenmukaisuus, ympäristöhaittojen ehkäiseminen, luontoarvot ja viherverkostot, luonnonvarojen käytön kestävyys, liikenne- ja muun infran järjestäminen, elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä
virkistysmahdollisuudet.
Kaavoituksessa määritellään alueiden tuleva käyttö eli asumisen, tuotanto- ja yritysalueiden, liikenneverkkojen sekä luonto- ja virkistysalueiden sijoittuminen. Turun kaupunkiseudun kuntien sekä valtion välistä yhteistyötä koskien maankäytön kehittämistä, asuntotuotantoa ja liikenneverkon rakentamista tuetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksella. Nykyiset MAL-sopimukset koskevat vuosia 2020–2031.
Liikenteen ja liikkumisen alueellisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet asettaa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa
alueen päästökehitykseen, talouteen ja energiavarmuuteen (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
VAK 2017). Maakuntatasolla ja kunnissa tehtävä yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja kaavoitus luovat puitteet Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa esitetyille energia-, liikenne, maatalous- ja rakentamissektoreita
koskeville ilmastotavoitteille.
Keskeistä lainsäädäntöä ja suunnittelun ohjausta uudistetaan parhaillaan. Meneillään ovat maankäyttöja rakennuslain, ilmastolain ja luonnonsuojelulain uudistukset. Samoin valmistelussa ovat uusi ilmasto- ja
energiastrategia, keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma (KAISU 2), maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma.

Varsinais-Suomen yhdyskuntarakenteen erityispiirteet
Varsinais-Suomessa on erilaisia toimintaympäristöjä ja tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olennaista on,
millaisia valintoja erilaiset yhdyskuntarakenteet tukevat ihmisten asumisen ja liikkumisen, yritysten sijoittumisen ja kuljetusten sekä energiankäytön suhteen. Tilastokeskuksen väestökasvuennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Varsinais-Suomen asukasluku tulee kasvamaan hieman yli kaksi prosenttia. Suurin osa
asukasmäärän kasvusta kohdentuu Turun kaupunkiseudulle muiden seutukuntien asukasmäärän pienentyessä. Väestöennusteen mukaan merkittävimmin tulee vähenemään alle 15-vuotiaiden osuus ja kasvamaan
yli 65-vuotiaiden osuus, 15–64-vuotiaiden määrän pysyessä lähes samana. Yhdyskuntarakenteen
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suunnittelussa on tärkeää tunnistaa tämä väestömäärän trendi ja sen tuomat mahdollisuudet erilaisten ja
eri tavalla kehittyvien alueiden sisällä.

Kuva 1. Väestöennusten kunnittain Varsinais-Suomessa 2021–2040 (Tilastokeskus 2021).
Varsinais-Suomen yhdyskuntarakenne koostuu yhdistelmästä tiivistä kaupunkirakennetta, maaseutu- ja kylämiljöötä, saaristoa sekä monimuotoista luonnonympäristöä. Monikeskuksinen maakunta nojautuu menestyvään keskuskaupunki Turkuun sekä neljään vahvaan seutukeskukseen Uusikaupunki, Laitila, Loimaa ja
Salo. Taajamaluokituksen mukaan varsinaissuomalaisista asui vuonna 2019 tiheällä taajama-alueella 79 %,
harvalla taajama-alueella 7 % ja taajamien ulkopuolella noin 14 %. Vuonna 2020 Varsinais-Suomen väestötiheys oli 45,1 asukasta neliökilometrillä (vuonna 2019: 44,9 as/km2).

Kuva 2. Tiheän ja harvan taajaman asukastiheyden ja pinta-alan kehitys Varsinais-Suomessa 1990–2019
(Tilastokeskus 2021).
Vertailtaessa asukastiheyksiä eri taajamatyypeissä ja taajamarakenteen ulkopuolella vuosien 1990 ja 2019
välillä on niissä havaittavissa selkeä trendi. Määrällisesti asukkaita on siirtynyt koko seurantakaudella enemmän tiheään taajamarakenteeseen ja väestömäärä harvassa taajamassa ja taajamien ulkopuolella on
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vähentynyt. Tiheän taajaman pinta-ala on kuitenkin kasvanut merkittävästi (62 %) ja suhteessa asukastiheys
on pienentynyt (-22 %). Asukkaista noin 75 % asuu kaupunkialueella ja noin neljännes maaseutualueella
(Tilastokeskuksen väestötietokanta).

Kuva 3. Väestömäärän kehitys taajamissa ja niiden ulkopuolella Varsinais-Suomessa 1990–2019 (Tilastokeskus 2021).

Ilmastokestävä yhdyskuntasuunnittelu
Kestävä yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa vähähiilisen elämän ja toiminnan asuinpaikasta riippumatta. Rakenteesta tehdään toimiva kohdentamalla kestävyyden kannalta tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä oikeaan paikkaan. Päästövähennyksiä tukeva yhdyskuntarakenne ohjaa kestäviin valintoihin ja mahdollistaa ne niin kaupunkikeskustoissa, taajamissa kuin haja-asutusalueellakin. Keskeistä on tunnistaa eri
yhdyskuntarakennetyypeistä piirteet, jotka jo nyt tukevat kestäviä elämäntapoja ja toisaalta ne, jotka vaativat vielä kehittämistä ilmastonäkökulmasta. Kestävällä maankäytön ohjaamisella ja yhdyskuntarakenteen
suunnittelulla luodaan mahdollisuudet ja puitteet maakunnallisen ilmastotiekartan muiden toimenpiteiden
toteutumiselle.
Rakennettu ympäristö laajenee ja muuttaa maankäytön kokonaiskuvaa. Tämän seurantaan ja arviointiin
ei ole vielä kehitetty selkeää mittaria, mutta Corine-satelliittiaineistojen perusteella Varsinais-Suomen alueella rakennettu ympäristö on laajentunut 13 neliökilometriä vuosien 2012 ja 2018 välillä. Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelussa lähtökohtana tulee olla pyrkimys luonnonympäristön säilyttämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisenä tavoitteena (MRL 1 §) on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin,
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Nykyinen yhdyskuntarakenne on vahvasti myös tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta, kun huomioidaan
vuosittain lisääntyvän uuden rakennuskannan määrä sekä olemassa olevan rakennuskannan elinikä. Uuden
kehittämisen lisäksi on olennaista keskittyä jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämiseen ja
kehittämiseen niin, että yhdyskuntarakenne vastaa sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeita.
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Liikkumisen päästöjä voidaan kaavoituksen keinoin vähentää esimerkiksi eri toimintojen saavutettavuutta
parantamalla ja kestävien liikennemuotojen osuuksia kasvattamalla sekä tiivistämällä olemassa olevaa rakennuskantaa tai laajentamalla sen läheisyyteen. Ehjä yhdyskuntarakenne mahdollistaa puitteet toimivalle
joukkoliikenteelle, yhtenäisille viheralueille sekä keskitetyille energiaratkaisuille. Kestävä yhdyskuntasuunnittelu myös tukee uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelun helpottamista sekä mahdollistaa yritysten vähähiilisyystavoitteita.
Kaavoituksessa on myös huomioitava ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen. Sään ääriilmiöt, kasvavat sademäärät, leudommat talvet ja pidemmät hellejaksot asettavat rakennetulle ympäristölle
monenlaisia haasteita.

Muutostavoitteet
 Yhdyskuntarakenne mahdollistaa ja tukee kestäviä elämäntapoja, vähähiilistä energia- ja lii-

kennejärjestelmää sekä kiertotaloutta

 Luontoarvot ja olemassa oleva infrastruktuuri ohjaavat yhdyskuntarakenteen kehittämistä

Linkit maankäytön suunnittelua ohjaaviin asiakirjoihin
Liikennejärjestelmätyö (varsinais-suomi.fi)
Maakuntastrategia 2040+ (varsinais-suomi.fi)
Maakuntakaava
Maankäyttö- ja rakennuslaki (finlex.fi) / Lain uudistustilanne (mrluudistus.fi)
Luonnonsuojelulaki (finlex.fi) / Lain uudistustilanne (ym.fi)
Ilmastolaki (finlex.fi) / Lain uudistustilanne (ym.fi)
Jätelain uudistus (ym.fi)
Maankäytön suunnittelu (ym.fi)
Liikenne 12 – valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2032
Ilmasto- ja energiastrategian valmistelutilanne (tem.fi)
Keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma KAISUn valmistelutilanne (ym.fi)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (ymparisto.fi)
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelutilanne (mmm.fi)
Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmistelutilanne (mmm.fi)
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Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030
Rakentamisen muutostavoitteet vuoteen 2030 sekä kärkitoimenpiteet
Johdanto
Rakentaminen ja rakennusten energiankulutus ovat suuri päästölähde. Suomessa rakennusten käytön
aikaisista päästöistä 76 % on energiankäytön päästöjä ja tästä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä.
(Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta)
Rakentamisen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistä, jolloin rakennuksen arkkitehtuuri-, rakenne- ja työmaasuunnittelu ovat alusta lähtien mukana. Suunnittelussa määritellään materiaalien päästöt, elinkaarikestävät tuotteet, muuntojoustavuus, talotekniikka, energiaratkaisut ja käyttökelpoisuus. Oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnossapidolla ja huollolla lisätään rakennusten käyttöikää.
Muuttuva ilmasto sään ääri-ilmiöineen lisää rakentamisen vaatimusten ja rakennusten ylläpidon tarvetta.
Sen vaikutukset tulee huomioida rakentamisen koko ketjussa, aina alueiden käytön suunnittelusta rakennusten sijoitteluun, rakentamiseen ja elinkaaren aikaiseen ylläpitoon asti. Etenkin rakennusten ulkoverhoilu
kuormittuu kosteudesta ja tuulesta. Sateisuuden lisääntyminen kasvattaa saderasitusta 20–50 prosentilla,
ja tuulisella säällä viistosateet kastelevat rakennusten julkisivuja useammin kuin ennen.
Lisäksi lämpimämmät talvet ja vähäinen haihtuminen jättävät ulkopinnat pidemmäksi aikaa märiksi. Pidentyvät helle- ja kuivuusjaksot kuormittavat myös talojen julkisivuja, lisäävät viilennyksen tarvetta sekä voivat
aiheuttaa rakennusten ympäristön maaperän kuivumista. Ulkopintojen käyttöaika tai huoltoväli todennäköisesti lyhenee tulevaisuudessa. Myös maaperän ominaisuudet ja tulvavaara-alueet muuttuvat.
Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartassa kartoitettiin rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön hiilijalanjälki ja laadittiin kaksi skenaariota päästöjen kehittymisestä. Perusskenaarion mukaan toimialalla ollaan jo vähentämässä päästöjä 66 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tunnistettujen teknologiaharppausten avulla voidaan päästä jopa 80 prosentin vähennykseen.
Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian tavoitteena on vähentää asuin- ja palvelurakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Näiden rakennusten
lämmitys aiheuttaa vuodessa noin 7,8 Mt hiilidioksidipäästöjä, mikä on noin 17 prosenttia Suomen nykyisistä hiilidioksidipäästöistä (46 MtCO2).
Ennen vuotta 2020 valmistuneita rakennuksia, jotka täyttävät uudisrakennusten asetuksen 1010/2017 Elukuvaatimukset, kutsutaan lähes nollaenergiarakennuksiksi. Rakennuskanta uudistuu 1–2 prosentin vuosivauhtia, joten on tarpeen painottaa olemassa olevan rakennuskannan päästöjen vähentämistä ja tässä
erityisesti lämmitysenergian päästöjen vähentämistä. Jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa, myös olemassa olevien rakennusten keskimääräisen lämmitysenergiantarpeen tulee pienentyä vuoteen 2030 mennessä samassa suuruusluokassa kuin uusien rakennusten. Rakennustyypistä riippuen tarpeen tulee vähentyä 12–23 %.
Kunnilla ja muilla julkisilla hankkijoilla on merkittävä rooli rakennuskannan päästöjen pienentämisessä.
Rakennusten rakennuttaminen ja kunnossapito sekä lämmitys- ja sähköenergian hankinta ovat kuntahankintojen suurimpia ilmastopäästölähteitä. Julkisen rakennuttajan on jo nykytilanteessa mahdollista hyödyntää rakennuksen hiilijalanjälkeä osana rakennuksen tarjouskilpailua. Kilpailutettaessa on tärkeä varmistaa,
että tarjoajat käyttävät standardoitua laskentamenetelmää. Suomessa rakennusten elinkaarilaskennan vahvistettu standardi on eurooppalainen EN 15978:2011-standardi.
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Yksityisten kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt ovat niin ikään paljon haltijoina. Varsinais-Suomen rakennusten kerrosalasta 36 % on pientaloissa ja 25 % asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa. Kerrostaloista merkittävä
osa on rakennettu 1970-luvulla ja ylivoimainen osa vuosivälillä 1960–1999. Rivitalojen rakentaminen oli
vilkkainta 1980- ja 1990-luvuilla. (ks. Kuva 2–4)
Rakentamisen ja rakennusten päästövähennysten saavuttaminen edellyttää, että toimialalle tuotteita kehittävät ja myyvät yritykset kehittävät vähähiilistä tarjontaa. Tässä taas tarvitaan yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa.
Koko rakentamisen arvoketjussa tarvitaan ammattitaidon päivittämistä. Uusia tarvittavia taitoja ovat
muun muassa modulaaristen, kierrätettävien ja energiatehokkaiden rakennusten suunnitteluosaaminen,
uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien tuntemus, paluulogistiikan osaaminen, koodaus, innovaatioosaaminen sekä korjaukseen, huoltoon ja kierrätykseen liittyvät manuaaliset taidot.

Kuva 1. Rakennusten kerrosalan (m2) jakautuminen käyttötarkoituksen mukaan Varsinais-Suomessa (Tilastokeskus 2020).
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Kuva 2. Pientalojen ikärakenne Varsinais-Suomessa (Tilastokeskus 2021).

Kuva 3. Rivi- ja kerrostalojen ikärakenne Varsinais-Suomessa (Tilastokeskus 2021).

Korjausrakentaminen
Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian mukaan fossiilisista polttoaineista luopuminen rakennusten lämmityksessä ja sähköntuotannossa leikkaa vuosivälillä 2020–2050 olemassa olevien rakennusten
päästöistä 40 prosenttia. Päästövähennyksiä saadaan paremmasta energiatehokkuudesta, tilatehokkuuden
paranemisesta, uusiutuvasta energiasta sekä rakennusten poistumasta. Hiilijalanjäljen pienentämisen näkökulmasta olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja jo käytössä olevien materiaalien hyödyntäminen
on pääsääntöisesti ensisijainen vaihtoehto.
Korjausrakentamisessa päästöjä vähentäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihto ja
rakennusautomaation asentaminen lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaukseen sekä energiatehokkuuden parantaminen rakennuksen eristystä parantamalla.
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Vähäpäästöisiä ratkaisuja lämmityksen päästöjen pienentämiseen ovat maalämpö, hukkalämmön hyödyntäminen, biokaasulaitoksen tuottama lämpö tai uusiutuvilla tuotettu kaukolämpö. Rakennukset voivat tuottaa myös itse energiaa. Vuoden 2021 alusta voimaan tullut ns. mittausasetuksen muutos (VNA 1133/2020)
mahdollistaa paikallisesti esimerkiksi taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön jakamisen suoraan
osakkaille sekä ylijämän syöttämisen sähköverkkoon.
Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen kansallisen energia- ja ilmastostrategian keino edistää vastuullista energiankäyttöä Suomessa. Eri sektoreilla, kuten vuokra-asunnoilla, toimitilakiinteistöillä ja kuntaalalla on oma sopimuksensa, johon liittyneet organisaatiot kehittävät energiatehokkuutta yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Uudisrakentaminen
Uudisrakentamisessa rakennusten elinkaarinen hiilijalanjälki on tulossa keskeiseksi tarkastelun kohteeksi.
Uusien energiatehokkaiden rakennusten elinkaarisista päästöistä noin puolet syntyy itse rakentamisesta ja
rakennusmateriaaleista ja noin puolet käytönaikaisesta energiankulutuksesta.
Vähähiilisten ratkaisujen onnistunut toteuttaminen alkaa kokonaisuuden tarkastelulla sekä rakennuksen
arkkitehtuuri-, rakenne- ja työmaasuunnittelusta. Elinkaarinen hiilijalanjälki koostuu rakennusmateriaalien,
erityisesti päärakennusmateriaalin valinnasta ja valmistuksesta, rakennustyömaan toiminnoista, käytön aikaisesta energiankulutuksesta sekä kunnossapidosta ja lopulta rakennuksen purkamisesta ja rakennusosien
kierrättämisestä tai loppusijoittamisesta.
Ympäristöministeriössä on valmistelussa rakennuksen vähähiilisyyden säädöskehikko. Uudistettavaan
maankäyttö- ja rakennuslakiin on valmisteilla pykälät rakennuksen vähähiilisyydestä, kansallisesta päästötietokannasta ja rakennuksen elinkaariominaisuuksista. Lain pohjalta valmistellaan asetuksia rakennuksen
ilmastoselvityksestä, siihen sisällytettävästä materiaaliselosteesta sekä uuden rakennuksen hiilijalanjäljen
raja-arvoista.
Rakentamisen päästötietokanta avattiin maaliskuussa 2021. Palvelu tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa
käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalanjäljestä, hiilikädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta ja kierrätettävyydestä. Tiedot yhdenmukaistavat rakennusten päästöjen elinkaarilaskentaa
ja helpottavat näin vähähiilisten rakennusten suunnittelua. Palvelua kehitetään edelleen ja siitä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöministeriön toimeksiannosta.
• Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi
Kautta linjan rakentamisessa noudatettavia ”päästöniukkoja” periaatteita ovat korjaus- ja täydennysrakentaminen, vähäpäästöinen rakentaminen, monikäyttöisten ja muunneltavien rakennusten rakentaminen
ja rakennusten hyvä huollettavuus. Uudisrakentamisen sijaan on aina arvioitava, voitaisiinko hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa.

Infrarakentaminen
Infrarakentamisen päästöjen osuus rakennetun ympäristön elinkaaren hiilijalanjäljestä on liki kolmannes, kun käyttövaiheen energiankulutuksen päästöjä ei lasketa mukaan. Infrarakentamisen päästöistä noin
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90 % ja valtaosa myös kustannuksista ratkaistaan suunnittelun eri vaiheissa. Nyt tapahtuvan suunnittelun
vaikutukset ulottuvat pitkälle rakennetun ympäristön elinkaareen. (Green Building Council Finland)
Infraan sisältyvät liikenneverkot (tie- ja rataverkko, satamat ja vesiväylät sekä lentokentät) sekä yhdyskuntatekniikka, joka koostuu kaukolämpö-, sähkö-, maakaasu-, vesijohto-, viemäri- ja dataverkoista.
Huomiota tulee kiinnittää alueiden esirakentamisesta ja infrarakentamisesta aiheutuviin päästöihin rakennusten korjaus- ja uudisrakentamisen lisäksi. Myös infra-ala tarvitsee laskentaperiaatteita ja tietokantaa
elinkaarilaskentaan. Suomen ympäristökeskuksessa on käynnistynyt maaliskuussa 2021 infrarakentamisen
CO2-päästötietokannan kokoaminen. Työssä hyödynnetään co2data.fi-palvelun yhteydessä tehtyä työtä ja
rakennetta.
Infrarakentamisessa päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä uusio- ja muita vähäpäästöisiä
materiaaleja, kuten betonimursketta, teollisuuden sivutuotteita ja matalalämpöasfalttia korvaten niillä esimerkiksi luonnonkiviainesta ja sementtiä. Uusiomateriaalien käytön lisääntyminen edellyttää nykyistä parempaa massojen ja purkumateriaalien hallintaa, digitaalisia järjestelmiä sekä käsittely- ja varastointipaikkoja. Näin saadaan myös kuljetuksen päästöjä ja kuluja hallintaan.
On myös tärkeää ottaa huomioon ja kehittää vihreää infrastruktuuria, joka sisältää sekä luonnontilaiset
alueet, kuten metsät ja purot että rakennetut viheralueet, kuten puistot, viherkatot ja hulevesirakenteet.
Vihreä infra lisää kaupunkialueiden ilmastonkestävyyttä ja auttaa kaupunkeja sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. (llmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas)
Kattava vihreä infrastruktuuri saavutetaan parhaiten huolellisella strategisella aluesuunnittelulla. Säilyttämällä ja palauttamalla viheralueita kaupunkialueelle voidaan hyödyntää luonnon kykyä hillitä ja rajoittaa
ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kasvillisuuden kattamat alueet edistävät hulevesien hallintaa, vähentävät tulvariskiä, toimivat hiilinieluina ja -varastoina, tukevat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, viilentävät ja puhdistavat kaupunki-ilmaa ja luovat viihtyisyyttä.
Turun kaupunki on kehittänyt siniviherkertoimen pihasuunnitelmien tarkistamiseen. Työkalulla arvioidaan
vihertehokkuutta, kasvillisuuden ja pintojen määrää ja laatua tontilla tai korttelissa. Se kertoo myös suuntaa antavasti, miten paljon kasvillisuus ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Turun kaupungin vihertehokkuuden tavoitetasoista voimassa olevilla kaava-alueilla on päätetty rakennusjärjestyksessä. (turku.fi/siniviherkerroin)

Kiertotalous
Kiertotalous kytkeytyy rakentamisen ilmastotavoitteisiin keskeisesti. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta 8.4.2021. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi lisätä vähähiilisiä
kiertotalousratkaisuja mm. julkisen sektorin rakentamisessa, energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä palveluiden hankinnoissa. Julkisten rakennuttajien talohankkeisiin on määrä sisällyttää kiertotaloutta tukevat
vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit vuodesta 2022 lähtien. Vastaavien kriteerien sisällyttäminen
infrarakentamisen hankkeisiin aloitetaan vuonna 2023.
Merkittävimmät kiertotalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalit ovat: metallien käytön
optimointi ja uudelleenkäyttö metalli- ja konepajateollisuudessa ja rakentamisessa, sementin- ja betoninkäytön optimointi, betonielementtien uudelleenkäyttö, klinkkerin korvaaminen muilla sidosaineilla,
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puurakentaminen, puumateriaalin kaskadikäytön1 lisääminen metsäteollisuudessa ja rakentamisessa, biokaasu sekä muovijätteen polton lopettaminen, kierrätys ja materiaalihyötykäyttö.
Tulevaisuuden potentiaalisista kiertotaloustoimenpiteistä esille nousevat geopolymeerit2 sementti- ja betoniteollisuudessa sekä hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen CCU-teknologia3, jota voidaan käyttää ainakin metalli-, metsä-, sementti- ja kemianteollisuudessa. CCU:lla ja Power-to-X-teknologialla4 voidaan valmistaa päästöttömällä energialla lähes hiilineutraaleja liikennepolttoaineita, proteiinia ja materiaaleja.
1

Kaskadi-periaateella tarkoitetaan raaka-aineiden käytön asettaminen tärkeysjärjestykseen resurssitehokkuuden aikaansaamiseksi. Esim. puusta tehdään korkeamman jalostusasteen tuotteita, jotka uusiokäytetään tai kierrätetään ja
vasta viimeiseksi hyödynnetään energiaksi.
2
Geopolymeerit ovat epäorgaanisista raaka-aineista valmistettuja kiinteitä materiaaleja, joilla voidaan korvata esim.
muovia ja betonia. Geopolymeerin pääasiallinen raaka-aine on yleensä jokin runsaasti piitä ja alumiinia sisältävä epäorgaaninen materiaali, joka voi olla peräisin luonnosta tai teollisesta toiminnasta.
3
CCU-teknologialla tarkoitetaan hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä muuntamalla se arvokkaiksi tuotteiksi,
kuten polttoaineiksi ja kemikaaleiksi.
4
Power-to-X-teknologialla tarkoitetaan sellaisia prosesseja, joiden avulla uusiutuvaa sähköä voidaan varastoida synteettisiksi polttoaineiksi tai muuttaa joiksikin muiksi yhdisteiksi. Teknologian lopputuotteita voidaan käyttää kemianteollisuudessa ja liikenteessä autojen ja muiden kulkuneuvojen polttoaineena.

Yhtymäkohtia ilmastotiekartan energia-, liikenne- ja maataloustavoitteisiin
Rakentamisen toimialalle tässä tiekarttaosiossa asetetuilla tavoitteilla ja toimenpiteillä on paljon yhtymäkohtia energia-, liikenne- ja maataloussektoreiden muutostavoitteisiin. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:
Energiasektorilla tapahtuva kulutuksen päästöjen väheneminen ja sähkön ja kaukolämmön päästökertoimen aleneminen pienentävät rakennusten käytönaikaisia päästöjä. Rakennusteollisuuden ja rakentamisen
monien ammattiryhmien osaamista tarvitaan muun muassa maa- ja kallioperälämmön hyödyntämisessä,
lämmön varastoinnissa, uusiutuvan energian laitosten rakentamisessa sekä älykkään energiaverkon rakentamisessa ja rakennusten energiatehokkuutta parantavassa korjausrakentamisessa.
Liikennesektorin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vähäpäästöisen liikkumisen mahdollistavia rakenteita, kuten laadukkaita kevyen liikenteen väyliä ja vaihtoehtoisen käyttövoiman latausinfran rakentamista.
Kuljetuslogistiikan kehittäminen vähäpäästöiseen suuntaan koskee rakennusalaa sekä rakentamistoiminnan
kuljetuksissa että toisaalta väylärakentamisen ratkaisuissa.
Maataloussektorilla tavoitteena oleva biomassojen energia- ja ravinnehyödyntäminen tarvitsee eri kokoluokkien uusiutuvan energian laitosten suunnittelua ja rakentamista maatalouskiinteistöille.

Lähteet







Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa (hiilineutaalisuomi.fi)
Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta (tem.fi, rakennusteollisuus.fi)
Vähähiilinen rakentaminen (ym.fi)
Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (ym.fi)
Kestävän infran määritelmällä ohjataan leikkaamaan infrarakentamisen päästöjä (figbc.fi)
Kiertotalouden strateginen ohjelma (ym.fi)
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Kiertotalous vähähiilisyyden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:6 (julkaisut.valtioneuvosto.fi)
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (valto.fi)
Hiilineutraali-webinaarisarja (hiilineutraalisuomi.fi, SYKE)
Kiertotalous rakentamisessa -webinaarisarja (valonia.fi)
Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050 – Tiekartta ja toimeenpanosuunnitelma
2021–2030 (ym.fi)
Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas (ilmastotyökalut.fi)
Siniviherkerroin (turku.fi)

Rakentamisen muutostavoitteet 2030 ja kärkitoimenpiteet
1. Rakennusten ja rakentamisen vähäpäästöisyys, energia- ja tilatehokkuus sekä kiertotalouden ratkaisut ovat toteutuneet laajasti Varsinais-Suomessa
2. Luonnonvarojen kulutus rakennussektorilla on kääntynyt laskuun

Kärkiteema 1 Korjausrakentaminen
Toimenpiteet
 Panostetaan nykyisen rakennuskannan korjaamiseen. Tehostetaan kunnossapitoa, huoltoa ja

edelleen kehittämistä. Otetaan huomioon muuttuvan ilmaston vaatimukset. Kunnat käynnistävät palvelukiinteistöjen peruskorjauksia, joissa toteutetaan vähäpäästöisiä, energia- ja tilatehokkaita ja kiertotaloutta toteuttavia ratkaisuja.
 Julkiset hankintayksiköt ottavat rakennushankkeissa käyttöön vähähiilisyyskriteerit ottaen

huomioon elinkaarilaadun5 eri tekijät, kuten kestävät materiaalit ja energiatehokkaat teknologiat.
 Kunnat laativat rakennuskannan kunnossapitostrategian, jonka avulla rakennuskantaa paran-

netaan asteittain nollaenergiatasolle.

 Huolehditaan korjauksesta ja purusta syntyvien rakennusmateriaalien kierrosta. Lisätään

purkumateriaalien hyödyntämiseen liittyvää tutkimustoimintaa. Tunnistetaan uusia arvoketjumahdollisuuksia sekä vahvistetaan jo olemassa olevia arvoketjuja6.
 Synnytetään aktiivisesti laaja-alaisia korjaustoiminnan kumppanuuksia (asukkaat, rakentajat,

tutkimus, kunnat) yhteishankkeiden toteuttamiseksi. Lisätään alue-/korttelitason yhteistyötä
energiayhteisöjen syntymiseksi ja sektori-integraation7 edistämiseksi.
 Vauhditetaan neuvonnalla 70–80-luvun asuinkiinteistöjen energiaremonttien käynnisty-

mistä.
5

Elinkaarilaatu on rakenteen tai rakennuksen kyky täyttää käyttäjän, omistajan ja yhteiskunnan vaatimukset koko
elinkaaren ajan.
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6

Arvoketjulla tarkoitetaan materiaalin kulkemista ketjuun liittyvien toimintojen lävitse tietyssä järjestyksessä, jolloin
tuote saa lisäarvoa ketjun jokaisessa vaiheessa.
7
Sektori-integraatio kuvaa lisääntyvän päästöttömän energiantuotannon mahdollistamaa ja edellyttämää kehitystä,
jossa energiaa siirretään, käytetään ja muunnetaan toiseksi uusilla tavoilla. Se tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Sähkö, lämpö, kaasu ja liikenne yhdistetään siinä toisiaan tukeviksi sektoreiksi.

Kärkiteema 2 Uudisrakentaminen
Toimenpiteet
 Vähähiilisyys ja muuttuva ilmasto otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa, keskeisiä vai-

heita ovat rakennusten arkkitehtuuri-, rakenne- ja työmaasuunnittelu. Uudisrakentamista toteutetaan suunnitelmien mukaisesti elinympäristön viihtyisyys huomioiden.
Panostetaan rakennushankkeiden kaikissa vaiheissa yhä vahvemmin rakennusten pitkäikäisyyteen, vähähiilisyyteen, resurssiviisauteen, monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen.
 Kaikki uudisrakennukset ovat energiatehokkaita ja laadukkaasti rakennettuja. Julkinen sek-

tori rakentaa vähimmäisvaatimuksia tiukemmilla kriteereillä.

 Lisätään uusiomateriaalien käyttöä uudisrakentamisessa tekniset ja toiminnalliset ominai-

suudet huomioiden. Käynnistetään tutkimus- ja kehittämishankkeita liittyen tuote- ja materiaalikehitykseen. Toteutetaan uusiomateriaalien demonstraatiokohteita. Julkiset hankintayksiköt lisäävät uusiomateriaalien kysyntää tarjouspyyntöjen tarkemman taustoittamisen, hankintakriteerien sekä markkinavuoropuheluiden avulla.
 Kuntien maankäytön suunnitteluun ja tonttien luovutukseen sisällytetään vähähiilisyyden

kriteerit. Maankäyttöratkaisuissa ja suunnittelussa arvioidaan liikenteeseen sekä rakennettavuuteen liittyvät päästövaikutukset.
Kärkiteema 3 Infrarakentaminen
Toimenpiteet
 Kunnat sisällyttävät kaavoitukseen sekä tie- ja katusuunnitteluun selvitykset maankäytön

muutoksen vaikutuksista, massanhallinnasta ja materiaalinkäytön tehostamisesta. Lisätään suurivolyymisten massojen varastointi- ja käsittelypaikkoja. Vähennetään materiaalin käyttö- ja
kuljetustarvetta tehostamalla logistiikkaa ja materiaalien paikallisia käsittelymenetelmiä.
 Vähennetään infran elinkaaren ilmastopäästöjä sisällyttämällä huolto- ja korjaustarpeen vai-

kutukset suunnitteluvaiheen tarkasteluihin.

 Tunnistetaan suunnittelussa muuttuvien luontoalueiden vaikutukset luonnon monimuotoi-

suuteen. Minimoidaan luontoalueiden muuttuminen rakennetuksi ympäristöksi.

 Varmistetaan riittävät viheralueet ja -rakenteet osana infrarakentamista, mm. hulevesiratkai-

sut.
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Kärkiteema 4 Oppiminen, ymmärrys ja päätöksenteko
Toimenpiteet
 Lisätään ja syvennetään vähähiilisen ja kiertotalouden mukaisen korjaus- ja uudisrakentami-

sen opetusta kaikissa opetusasteissa ja täydennyskoulutuksessa. Varmistetaan yritysneuvonnalla, koulutuksella ja kumppanuuksilla uusimman osaamisen siirtyminen työnjohdolta vasaran
varteen asti.
 Kehitetään tilaajaosaamista julkisissa hankinnoissa. Julkiset organisaatiot lisäävät rakennut-

tamisen viestintää sekä avointa ja tasapuolista markkinavuoropuhelua, laadukkaiden tarjousten
ja vahvojen yhteistyöverkostojen aikaansaamiseksi.
 Syvennetään sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden ymmärrystä vähähiilisten ra-

kennushankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Julkiset toimijat ja yritykset nostavat
esille hyviä esimerkkejä ja kokemuksia.

 Kannustetaan kiinteistönomistajia rakennusten ylläpitodatan avaamiseen. Vahvistetaan neu-

vontaa taloyhtiöille ja isännöitsijöille asuinrakennusten korjaushankkeiden käynnistämiseksi,
kumppanuuksien synnyttämiseksi ja vaikuttavien toimenpiteiden valitsemiseksi.

 Viestitään osallisuuden, vuorovaikutuksen ja yhteisen suunnittelun merkityksestä rakennus-

hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Korostetaan suunnitteluohjauksen merkitystä projektien läpiviemisessä. Vaikutetaan markkinakehitykseen vahvojen kumppanuuksien kautta
(esimerkiksi Green Deal -sopimukset).
 Vaikutetaan kansallisesti korjaustoiminnan rahoitukseen ja uusien taloudellisten kannusti-

mien syntyyn. Edistetään alueellisesti toiminnan hankkeistamista ja eri rahoitusinstrumenttien
hyödyntämistä.
 Lisätään tutkimusta ja pilotteja mm. ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja varautumiseen

sekä materiaalien kiertotalousratkaisuihin liittyen.
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TURUN EKOSYSTEEMISOPIMUSTEN TILANNEKATSAUS
Asia:

Turun kaupunkiseutu ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat neuvotelleet valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Innovaatioekosysteemisopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta työ- ja elinkeinoministeriö ja Turun kaupunki. Lisäksi sopimusta toteutetaan Turun Seudun Kehitys Oy:n osakkaiden alueella, johon kuuluvat Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon ja Sauvon kunnat sekä Kaarinan, Naantalin, Paimion ja Raision kaupungit. Turun kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.2.2021. Sen muut yhteistyöosapuolet ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, VarsinaisSuomen liitto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia,
Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turku Science Park Oy.
Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja,
vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKItoiminnan) vaikuttavuutta. Samoin sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset
ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat
elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.
Turun kaupungin temaattiset painopistevalinnat perustuvat pitkän aikavälin alueen yhteiseen strategiaan, joka pohjautuu säännöllisesti toistettavaan innovaatiokeskittymäanalyysiin. Turun kaupungin strategiset kärkihankkeet ovat Keskustan kehittäminen ja Turun Tiedepuisto sekä uuden
pormestariohjelman myötä vuonna 2022 käynnistyvät Kulttuurin, Osaamisen sekä Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihankkeet.
Kärkihankkeet toimivat valittujen temaattisen painopisteiden toiminnan kehitysalustoina. Painopistealueiden TKI-toimintaa sekä verkoston yritysyhteistyön vahvistamista ja muuta koordinaatiota toteutetaan Tech Campus ja Health Campus- rakenteiden kautta muiden temaattisten
ohjausryhmien tukemana. Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa Kestävän
kaupunkikehittämisen EAKR-haun kevättalvella 2022. Hakukierroksella rahoitetaan hankkeita kokonaismäärältään enintään 1, 99 miljoonalla eurolla.
Haku kohdistuu Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toimintalinjoihin seuraavasti:
Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
•
•
•

Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden
käyttöönoton parantaminen
Erityistavoite 1.3: PK- yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinjasta 2: Hiilineutraali Suomi
•
Ehdotus:

Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Yhteyspäällikkö Anna Kivinen esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Lisätiedot

Yhteyspäällikkö Anna Kivinen, 040 652 9765, etunimi.sukunimi@turku.fi
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MUUT ASIAT
Ehdotus
Päätös

Käsitellään muut asiat.
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Asia

Tiedoksi annettavat asiat
Jaostojen pöytäkirjat:
-Koulutusjaosto 7.12.2021
-Elinkeinojaosto 10.12.2021
-Maaseutujaosto 25.1.2022
-Järjestöjaosto 9.12.2021

Ehdotus
Päätös

Merkitään tiedoksi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOULUTUSJAOSTON KOKOUS
Pöytäkirja 7/2021
Aika:

To 2.12.2021 klo 13.00 – 14.45

Paikka:

Teams-kokous

Läsnä:

Varsinainen jäsen
Hannu Lehti pj
Timo Vahtonen
Esa Högblom, vpj
Carola Bryggman

Varajäsen

Organisaatio

Hanna Myllynen
Petteri Partanen
Petri Järvinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus
ELY-keskus/VS TE-toimisto
Varsinais-Suomen liitto
VS TE-toimisto/ELY-keskus
LS Suomen AVI/Axxell Utb.

Piia Alvesalo
ry)
Kimmo Lang

EK (Sivistystyönantajat ry/Infra

Jaana Rönnholm
Johanna Vainio

STTK
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Yritysedustaja

Rakennusteollisuus ry

Mika Stepanoff

Ilkka Harkkila
Mauri Kantola
Pekka Koivisto

Ammatillinen aikuiskoulutus
Turun AMK/Novia
Maria Taipale

Oppisopimusjärjestelmä

Antti Virtanen

Kutsuttu asiantuntija, Novida

Anu Parantainen

Kutsuttu asiantuntija, Turun
kaupunki

Malla Rannikko-Laine

Kutsuttu asiantuntija, VSL

Lassi Rosala

Naantalin kaupunki

Ville Roslakka (siht.)

Varsinais-Suomen liitto

1

§ 12, MYR 28.2.2022 13:00 / Liite: MYR koulutusjaosto pk 72021

Sivu 35

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOULUTUSJAOSTON KOKOUS

1. KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN JA EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMI
NEN SEKÄ TOIMENPITEITÄ AIHEUTTAVIEN PÄÄTÖSTEN YM. TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
2. JAOSTON KOKOONPANO JA TOIMINTATAPA
Asia

Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt sekä maakunnan yhteistyöryhmän jäsen/varajäsen päivityksiä
12.11.2021 mennessä ja samassa yhteydessä yhteistyöryhmän jaostoja päivittämään jäsen/varajäsenensä mikäli tarvetta on.

Ehdotus Todetaan valmistelutilanne jaoston kokoonpanon osalta.
Koulutusjaosto keskustelee lisäksi linjauksista sen suhteen mitä asioita foorumilla tulisi käsitellä tulevaisuudessa ja tulisiko sihteeristössä olla oppilaitosten edustus mukana.
Päätös

Todettiin valmistelutilanne ja jaoston kokoonpano.
Jätettiin pohdittavaksi ajatus oppilaitosten kiertävästä edustajuudesta sihteeristöön.
Sovittiin, että tulevia teemoja voi esittää vielä kokouksen jälkeenkin s-postilla Esa Högblomille.

3. JATKUVAN OPPIMISEN JA TYÖLLISYYDEN PALVELUKESKUSKUKSEN TILANNEKATSAUS
Asia

Lakiluonnos perustettavasta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annettiin
eduskunnalle 6.5.2021. Laki on tullut voimaan 1.9.2021. Keskuksen toiminnan valmistelua on
käynnissä.
Johtaja Kirsi Heinivirta piti 1.12 Varsinais-Suomen tulevaisuusfoorumissa asiaa koskevan esityksen. Asia on ollut esillä edellisissä kokouksissa. ¨

Ehdotus

Koulutusjaosto keskustelee asiasta.
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja kertoi Varsinais-Suomen tulevaisuusfoorumista ja siellä keskeisistä esille nousseista asioista. Rekrytointi on saatu valmiiksi vakituisten työntekijöiden osalta. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto on perusteilla.
Keskusteltiin asiasta.
Todettiin, että toisaalta on annettu kuva lähinnä palveluja antavasta virastosta, mutta toisaalta
uusi virasto voi toimia myös määräävänä viranomaisena lain mukaan. Yhteistyö on syytä aloittaa
nopeasti. Koulutusjaosto seuraa tilannetta ja asia pidetään jatkuvana omalla listallamme jatkossakin.
Merkittiin tiedoksi.
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4. KOULUTUSJAOSTON TIEKARTTATYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto päätti kokouksessaan 21.9.2021 perustaa erillisen
työryhmän valmistelemaan tiekarttatyyppistä toimintamallia liittyen mm. osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Tavoitteena on, että tuleva tiekartta ja palvelumalli painottaisivat erityisesti koulutusmahdollisuuksien tunnettuuden lisäämistä yritysten keskuudessa.
Lisäksi tavoitteena on myös palvelumallin/palvelukartan yhteensovitus ja dokumentointi yhteisellä
sähköisellä alustalla (mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi työmarkkinatori, Lounaistieto-palvelu
jne).
Toimintamallin valmistelu perustuu Sitran Osaamisen Aika -ja erityisesti SitraLab-toimintamallin
pohjalle. Työryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän ja sihteerin ja sopii muut järjestelyt parhaaksi
katsomallaan tavalla. Oppilaitosedustajat ovat asiantuntijajäseniä, joiden tulisi tuntea alueemme
koulutustarjonnan mahdollisuudet ja osata nähdä se erityisesti yrittäjien näkökulmasta.
Ryhmä voi kutsua valmisteleviin työkokouksiin muita asiantuntijoita työtä täydentämään. Työryhmän luonne on operationaalinen.
SitraLab-tiimien vetäjät sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton edustajat osallistuvat ryhmän toimintaan. Ryhmä tukeutuu SitraLab -tiimien työn tuloksiin ja hyödyntää
niitä omassaan. MYR-koulutusjaosto toimii työn ohjausryhmänä. Ryhmän kokoonpano on seuraava:
Osallistuva taho
Turun yliopisto
Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia
Turun ammattikorkeakoulu
II aste ammatillinen (suomi)
II aste ammatillinen (suomi)
II aste ammatillinen (svensk)
Varsinais-Suomen Yrittäjät

Jäsen
Ville Leppänen
?
Juhani Soini
Maria Taipale
Olli-Pekka Juhantila
Linda Glasberg- Lindholm
Johanna Vainio

Ryhmä kokoontuu 21.12.2021 1. kerran.
SitraLab-tiimien nykyinen työ päättyy vuoden lopussa.
Ehdotus

Koulutusjaosto kuulee SitraLab -tiimien katsaukset työnsä tuloksista
Todetaan tiekarttaryhmän kokoonpano. Koulutusjaosto evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Johanna Vainio kertoi A-tiimin kuulumisia. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.
Sitran vaikuttavuusajattelu oli työn taustalla.
Lassi Rosala kertoi B-tiimin työn tuloksista. Esitys on pöytäkirjan liitteenä. Tulevaisuusajattelu
nousi vahvasti esille B-tiimin keskusteluissa.
Puheenjohtaja totesi, että yhteistyötä tarvitaan koulutusasioissa jatkossakin yritysten ja oppilaitosten välillä. Hyvä että yritykset ovat olleet vahvasti mukana. Tärkeää työtä on tehty ja sitä jatketaan.
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Käytiin asiasta keskustelua.
Todettiin, että erilaisia kyselyjä oppilaitoksille voisi tiivistää ja yhdistellä, tekemällä enemmän yhteistyötä ja ennakointitoimintaa jalostaa siten, että kentän yritykset saisivat vielä nykyistäkin paremmin ennakointitietoa.
Tiekarttatyössä on tiedonkeräämisnäkökulman lisäksi tarkoitus myös luoda ”yritysten opintoohjaajia” ja jalkauttaa näitä kentälle.
Todettiin työryhmän kokoonpano.
Ensimmäiseen työkokoukseen te-hallinnon edustajat mukaan (Nina Lehti) sekä Rasekosta Terhi
Alatalo.
5. KOULUTUKSENJÄRJESTÄJIEN AJANKOHTAISET
Asia

Ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Koulutuksenjärjestäjät nostavat ajankohtaisia asioita tarpeen mukaan.
-

Ajankohtaistilanne uusien esitettyjen koulutusohjelma-avausten osalta.

Merkitään tiedoksi.
Päätös

Todettiin, että yhtenäisyys alueella olisi tehokkaampaa edunvalvontaa. Tuloksia saa paremmin
yhtenäisellä viestillä, vaikka onkin näkökulmaeroja.
Järjestämis- ja ylläpitämisluvat löytyvät https://vipunen.fi/fi-fi/yhteiset/Sivut/Järjestämis--jaylläpitämisluvat.aspx
Merkittiin tiedoksi.

6. TIEDOKSI ANNETTAVAT
Asia

Tulevat yhteiset tilaisuudet ja webinaarit:

-

9.12.2021 Pedagoginen taantuma vai toimivaa verkko-opiskelua

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7. MUUT ASIAT
Asia

Lyhyesti keskusteltavaksi:
-

TE-palvelut2024
muutos tulossa yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden koulutusmahdollisuuteen vuonna 2023
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-

Ennakointiakatemian ajankohtaiset
Aluekehityskeskustelut 2021

Ehdotus Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Päätös

Puheenjohtaja kertoi TE-palveluista 2024 ja totesi ettei olennaisia muutoksia viime kertaan. Tilannekatsaus on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja kertoi yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden koulutusmahdollisuuksista vuonna 2023.
Esitys on pöytäkirjan liitteenä.
Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi:
Lausunto - Lausuntopalvelu
Esa Högblom kertoi Ennakointiakatemia tulevaisuusfoorumista. Ristiinpölytystilaisuus ennakointiryhmien välillä pidettiin edellisviikolla. Osaamisen profilointityötä aletaan tehdä keväällä.
Petteri Partanen kertoi aluekehityskeskusteluista. Uuteen aluekehityslakiin on kirjattu tämä keskustelumuoto. Varsinais-Suomen kolmen teeman kärki on saaristomeri, osaava työvoima ja ruokaketju. Maakunnille nimetään yhteyshenkilöt ja sitten käydään teemoja läpi yhdessä ministeriön
kanssa.

8. SEURAAVA KOKOUS
Asia

Vuoden 2022 kokousaikatauluehdotus

Ehdotus

ti 15.2.2022 klo 13.00, to 7.4.2022 klo 13.00, to 9.6.2022 klo 13.00

Päätös

Esityksen mukaan.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.
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Maaseutujaoston kokouspöytäkirja

Aika:
Kokoustapa:

Keskiviikko 25. tammikuuta 2022 klo 9:00-12:00
Teams-kokous

Läsnä
Puheenjohtaja
Harri Livén

ELY-keskus, maatalousyksikkö

Sakari Malmilehto

ELY-keskus, maaseutupalvelut

Antti Jaatinen
Seppo Jaakonmäki
Sami Heinonen
Terhi Ajosenpää
Aino Launto-Tiuttu
Helena Fabritius
Mikko Jaakkola
Juho Ikonen
Riitta Karjalainen
Minna Rautalin
Taina Wirberg
Maarit Tontti
Katariina Torvinen
Mats Nurmio
Minna Boström
Taina Sainio
Pia Poikonen
Ulla Kallio
Maarit Teuri
Johanna Mattila
Tauno Linkoranta

ELY-keskus, maaseutupalvelut
ELY-keskus, maaseutupalvelut
Varsinais-Suomen liitto
ProAgria Länsi-Suomi
MTK-Varsinais-Suomi
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund
ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat
MTK / Metsälinja
Maaseudun työntekijäliitot STTK, SAK, AKAVA
Suomen metsäkeskus
Kuntien maaseutuasiamiesten edustus
Seutukuntien kehittämiskeskukset / Turku
Seutukuntien kehittämiskeskukset / Vakka-Suomi
Seutukuntien kehittämiskeskukset / Turunmaa
Leader-ryhmät, ISB
Leader-ryhmät, Jokivarsikumppanit
Leader-ryhmät, Varsin Hyvä
Leader-ryhmät, Ravakka
Leader-ryhmät, Ykkösakseli
Turun yliopisto, Brahea-keskus
Varsinais-Suomen kylätoiminta

Martti Patjas
Leena Aarikka
Janica Vilén

Maa- ja metsätalousministeriö
ELY-keskus, maaseutupalvelut
Haloo maaseutu, tiedotushanke

Sihteeri
Jäsenet

Lisäksi
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.00. Alussa pohdittiin tulevien kokousten
esityksiä ja toistaiseksi ei ole ollut ongelmia löytää mielenkiintoisia aiheita ja
esittelijöitä kokouksiin. Jäseniä pyydettiin kuitenkin antamaan myös
tulevaisuudessa ehdotuksia teemoista, joista haluttaisiin esityksiä jaoston
kokouksissa.
Maaseutujaoston kokoonpano ja tehtävät on vahvistettu vuosille 2021–2027
MYR:in kokouksessa 20.12.2021. Tiedot kokouksesta löytyvät yhteiseltä Teamssivulta (V-S Maaseutu 27). Samaan ryhmään tullaan myös jatkossa tallentamaan
maaseutujaoston tiedostoja.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen sekä muutokset jaoston kokoonpanossa
Läsnäolijat todettiin Teams-osallistujalistan perusteella.
Uusia jäseniä jaostossa. Uutena sihteerinä Sakari Malmilehto. Sakari esittäytyi
nopeasti. Muita jäseniä pyydettiin ilmoittamaan mahdollisista muutoksista
jäsenistöstä heidän organisaatioidensa osalta sihteerille.
Antti Jaatinen kertoi ELY:n maaseutupalvelujen tilanteesta lyhyesti; Anttilan
Marja siirtyi uusiin tehtäviin talon ulkopuolelle tammikuun alussa. Marjan tehtäviä
on jaettu uudelleen talon sisällä. Seppo Jaakonmäki hoitaa Marjalta jääneitä
kehittämisvastaavan tehtäviä. Jarmo Lamminen, Heli Raitamäki (siirtyi
maksatuspuolelta myöntöpuolelle) ja Sakari Malmilehto jakavat Marjan
koordinaattorin tehtävät.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty hyvissä ajoin ja kokoukseen osallistui laskennan aikana
26 henkilöä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edellisen kokouksen
pöytäkirja on myös tarkastettu.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)

Sivu 40

§ 12, MYR 28.2.2022 13:00 / Liite: Maaseutujaoston ptk 25_01_2022
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Ajosenpää ja Minna Boström. Pöytäkirjan
tarkastajat valitaan tulevaisuudessa juoksevasti aakkosjärjestyksessä
osallistujalistan perusteella.

6.

Suomen CAP-esityksen esittely / Martti Patjas, MMM
Martti piti selkeän ja hyvin tiivistetyn esityksen siitä mitä on odotettavissa
tulevaan CAP-uudistukseen. Esityksessä käytiin läpi, kuinka CAP-uudistus on
mennyt EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Lisäksi Martti esitteli CAP-uudistuksen
yleiset tavoitteet ja uudistuksen sisällön pääkohdat. Lisäksi katsottiin, millaisia
kansallisia painopisteitä löytyy suunnitelmasta ja millainen on maatalouden ja
maaseudun rahoituskokonaisuus 2023–2027. Martin esitys löytyy
kokonaisuudessaan maaseutujaoston Teams-sivustolta.
Esityksen jälkeen käytiin hyvää keskustelua ja etenkin toimenpiteiden
tarkennuksia toivottiin mahdollisimman pian. Esitys palaa komissiolta,
kommentteineen ja korjausehdotuksin, vasta kevään alussa. Kysymyksiä tuli myös
Neuvo-rahan suuruudesta jatkossa. Martti neuvoi, että asiasta voisi tiedustella
paremmin Tiina Malmilta.
Esityksen jälkeen Mikko Jaakkola kerto lyhyesti terveisiä ELY-keskuksen Yvastuualueelta keskittyen erityisesti Kipsi-hankkeeseen. Kipsiä on levitetty yli
16 000 hehtaarille Saaristomeren valuma-alueelle ja hanke tulee laajenemaan
tulevaisuudessa koko Suomen rannikkoseudulle.

7.

Ympäristösopimusten esittely / Leena Aarikka, Varsinais-Suomen ELYkeskus
Leena Aarikka esitteli ympäristösopimuksia ja ei tuotannollisia investointeja.
Kyseiset sopimukset ovat hyvin tärkeitä eteenkin Varsinais-Suomelle. Sopimusten
alla on paljon pinta-alaa ja niihin käytetään merkittävästi rahaa. Haasteeksi,
eteenkin valvonnalle, ovat muodostaneet saarikohteet. Nämä syövät paljon
resursseja, sillä paikan päällä käynti on välttämätöntä ja alueiden arviointi vaatii
merkittävää ammatillista osaamista. Eräs kehityskohde Varsinais-Suomen alueella
ovat kosteikot, joiden määrä voisi olla suurempikin. Esitys löytyy
kokonaisuudessaan maaseutujaoston Teams-ryhmästä.
Esityksen jälkeen keskustelua käytiin mm. tulevista haasteista. Suurena uhkana
koettiin lyhyt aikaikkuna sopimusten tekemiselle ja alueiden arvioimiselle.
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Kaikkien alueiden katselmus lyhyessä ajassa on lähes mahdotonta ja saattaa luoda
riskin myös uusien sopimusten tekemiseen, sillä neuvontaa on saatavilla vain
rajatusti. Paljon lopullisesta ohjeistuksesta myös puuttuu, sillä edelleen on
epäselvää, voidaanko esimerkiksi laidunnusta korvata täysmääräisesti
niittotoimenpiteellä. Esiin nostettiin myös hankaluudet kuljettaa laiduneläimiä
saareen ja takaisin. Lisäksi muistutettiin, että ennakkoon tehdyt sopimukset
olisivat mahdollisimman huolellisesti tehty, jotta mahdollisilta takaisinperinnöiltä
voitaisiin välttyä. Keskustelussa todettiin nykyisestä ohjelmakaudesta, että uudet
ympäristösopimukset ovat tällä tietoa tulossa hakuun tänä keväänä.

8.

Leader-ryhmien tilannekatsaukset
Käytiin läpi Leader-ryhmien kuulumiset
Minna Boström I Samma Båt: Strategian valmistelu käynnissä. Uusien
hakemuksien valmistelu työnalla. 400 000 € sitomatonta rahaa tulevalle vuodelle.
Hallituksen jäsenissä paljon uusia (10 kpl). Fredriksson Johan toimii hallituksen
puheenjohtajana. Minna muistutti TEM saaristoverkostohankkeesta, jossa 12
leader-ryhmää mukana ja jota Åbo Akademi hallinnoi. Muutamia omia hankkeita
edelleen käynnissä. Kemiön saarelle tulossa myös parin päivän
seminaarikokonaisuus, Landsbygdsriksdagen, johon on palkattu oma
hanketyöntekijä. Tilaisuus on suunniteltu järjestettäväksi lokakuussa.
Pia Poikonen Varsin Hyvä: Strategiaa valmistellaan yhteistyössä muiden leaderryhmien kanssa (338 000 rahaa käytettävissä). Laatukäsikirjan päivitys käynnissä.
Varsin Hyvä järjestää ”Kello kuuden Varsin Hyvä” tietoiskuja, joihin voi
ilmoittautua mukaan.
Taina Sainio Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit: Strategian valmistelu.
Rahoitustilanne noin 50 000 € jaettavissa tälle vuodelle. Hankkeita tulossa paljon
vuodelle 2023 eli toivottiin, että kaikki menee suunnitellusti.
Kallio Ulla Ravakka: Strategian valmistelua muiden ryhmien tavoin.
Siirtymäkauden viimeisiä rahoja käytettävissä 900 000 €. Hyviä hankkeita voidaan
siis vielä rahoittaa. Mukavana ilmapiirin muutoksena on pidetty alueen
yhdistystoimijoiden aktivoitumista. Ravakka on jatkanut rahoitusinfoja. On myös
valmisteilla teematilaisuuksia painopistealueittain, koskien strategian päivitystä.
Mukana kattava joukko eri alan ihmisiä on saatu kasaan auttamaan strategian
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valmistelussa. Kala-leaderissä kaikki hakijat näyttävät saavan rahoitusta. Hankkeet
alkavat mahdollisesti jo vuonna 2022.
Lisäksi Seppo Jaakonmäki kertoi ELY-tilanteen hanke- ja yritystukien osalta:
Viime vuonna n. 5 milj. € käytettävissä. Rahoitettiin 8 kehittämishanketta (1,7
milj. €). Yritystukiin käytettiin 3milj. € ja niillä tuettiin 44 hanketta, kun
hakemuksia tuli 90. Tarkemmat luvut on tallennettu maaseutujaoston Teamsryhmään.
Alueellinen kehittämissuunnitelma on työn alla. Keväällä saatavissa lisätietoa
hallinnolta. Tukialuekartta tulee piirrettäväksi leader-ryhmien kanssa yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa.

9.

Muut ajankohtaiset asiat
Jatkossa voidaan käydä läpi myös muiden osallistujien ajankohtaisia asioita.
(Seutukunnan kuulumiset)
Tauno Linkoranta muistutti tutustumaan myös Ukipoliksen tapahtumiin.
Tapahtumia reilusti tarjolla esim. 8.2. järjestettävä Matkailusta lisätuloa!
tapahtuma
Katariina Torvinen kertoi mobiililuotsin julkaisusta ja toivoi ihmisten käyttävän
applikaatiota ahkerasti. Applikaatiota voidaan käyttää moneen eri tilanteeseen,
mutta tarkoituksena on tuoda yhden alueen palvelut ja mahdollisuudet yhden
luukun periaatteella applikaatioon.
Johanna Mattila kertoi nimitysuutisia: Brahea-keskuksen johtajaksi on valittu
Leena Erälinna.

10.

Seuraavan kokouksen ajankohta
-

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 12.5. klo 12.00–15.00.
Kokouksen jälkeen päivämäärä muutettiin 17.5.2022

-

Sihteeri lähettää Teams-kutsun jaoston jäsenille

-

Johanna Mattila on lupautunut esittelemään tuloksia hankkeestaan, jossa oli
suoritettu kysely elintarvikealan yrityksille. Lisäksi ELY-keskukselta Tuomas
Oikarinen pyydetään pitämään esitys elinkeinokalatalouden asioista ja
erityisesti investointien rahoitustilanteesta ja siinä erityisesti kalan jalostusta.
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11.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 11.42.

Harri Livén

Sakari Malmilehto

puheenjohtaja

sihteeri

Terhi Ajosenpää

Minna Boström

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja hyväksytty puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien toimesta
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN
JÄRJESTÖJAOSTON KOKOUS
Aika: Torstaina 9.12.2021 klo 13–16
Paikka: Verkkokokoustyökalu Teams
Läsnä: Liite 1

Muistio, vahvistettu kokouksessa 27.1.2022

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Linkoranta avasi järjestöjaoston kauden 2019–2021 viimeisen kokouksen klo
13:00. Kirjattiin läsnäolijat (Liite 1).
Maakuntajohtaja Kari Häkämies toi kokouksen alkuun tervehdyksen maakunnan liitosta ja kiitti
järjestöjaostoa sen tekemästä aktiivisesta työstä. Järjestöjaosto on tuonut kansalaistoimijoiden
näkökulman mukaan maakuntastrategian valmisteluun, tuottanut konkreettisia tuloksia ja työkaluja, ja
osallistunut keskusteluun aluekehittämiseen liittyvissä teemoissa. Tästä lämmin kiitos kaikille nyt
toimikautensa päättävän jaoston jäsenille!
Tauno Linkoranta totesi, että järjestöjaosto on toiminut eräänlaisena pioneerina siitä, miten
järjestöyhteistyötä voidaan maakunnassa tehdä. Meidän on syytä olla iloisia ja ylpeitä siitä, että
olemme löytäneet tämän hyvän tavan tehdä yhteistyötä – ja että toimintamalliamme kohtaan on
osoitettu kiinnostusta myös muualta Suomesta käsin.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.9.2021) muistio kahdella tarkennuksella:
-

lisättiin Sanna Meskan esitykseen Taidekahvit-verkosto

-

lisättiin Pia Poikosen esitykseen Varsinais-Suomen Leader-ryhmät
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3. Järjestöesittäytymiset
Pia Poikonen esitteli Varsinais-Suomen Leader-ryhmien toimintaa. Esitys liitteenä 2. Keskusteltiin
Leader-rahoituksen ja -toiminnan mahdollisuuksista mm. sote-yhdistyksille. Todettiin, että Leaderryhmien hallituksiin haetaan erityisesti syksyisin uusia jäseniä, joten kiinnostuneiden kannattaa
ehdottomasti ilmoittautua toiminnanjohtajille. Varsin Hyvä ry:n toiminnan kehittämiseen voi osallistua
myös lähettämällä yhdistykselle kehittämisideoita: linkki Varsin Hyvä ry:n
kehittämisidealomakkeeseen.
Tauno Linkoranta esitteli Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaa. Esitys liitteenä 3. Keskusteltiin
vapaaehtoisten määrän vähenemisestä (yleinen trendi) ja toisaalta yhdistystoiminnan ja
yritystoiminnan lähenemisestä mikä vaatisi tekijöitä. Kylätoiminnalla on paljon samoja tavoitteita kuin
Leader-toiminnalla.
4. Kokemukset järjestöfoorumista 18.11.2021
Keskusteltiin lyhyesti marraskuisen järjestöfoorumin kokemuksista. Todettiin, että vaikka tälläkin
kertaa tilaisuus jouduttiin järjestämään etänä, etäjärjestelyjen toisaalta voidaan ajatella tasaarvoistavan osallistumista koko maakunnasta. Lisäksi esitysten seuraaminen voi olla etätilaisuuksissa
helpompaa kuin läsnätilaisuuksissa. Tukenasi ry:n nuorten pitämää esitystä kohtaamistaidoista
kehuttiin ja siitä saatiin myös tilaisuudessa hyvää palautetta.
Pohdittiin keskustelujen toteuttamista ja niihin liittyviä aika- ja fasilitointihaasteita. Jatkossa voisi olla
hyvä linjata vielä aikaisempaa tarkemmin, mikä järjestöfoorumin tarkoitus on. Haluaako se välittää
tietoa vai haluaako se aikaansaada keskustelua? Tilanteet ja menetelmät ovat eri tilanteissa hyvin
erilaisia ja valinnan avulla voisi selkeämmin panostaa jompaankumpaan.
5. Järjestöjaoston ja työryhmien työ 2019–2021, kokemuksia ja ajatuksia jatkosta
Salla-Maria Lauttamäki kertoi aluksi pääkohtia uuden järjestöjaoston kokoonpanosta ja
käsittelyaikataulusta. Kokoonpano vahvistettaneen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa
20.12.2022.
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Kerättiin jäsenten ajatuksia yhteisestä työskentelystä mobiilikyselyn avulla. Kyselyn perusteella
jäsenet kokivat, että järjestöjaoston kokouksia on ollut sopivasti. Kokonaisarvosanaksi he antoivat
järjestöjaostolle 8,6. Vastaajien mukaan järjestöjaoston toimintaa parhaiten kuvaavia sanoja olivat
muun muassa: kehittävä, yhteistyö, keskusteleva, osallistava, vuorovaikutus, monialainen,
yhteistyökykyinen, käytännöllistä, kumppanuus ja innostunut. (Liite 4)
Jatkoa ajatellen jäsenet toivoivat, että jaosto 2022–2025 keskittyisi muun muassa seuraaviin
teemoihin: rahoitusmallit järjestöille, yhteiset hankkeet, yhteiset kannanotot, kestävä kehitys,
osaamisen lisääminen, yhteiset vapaaehtoisten rekryt, veikkausvoittovarojen kompensaatio, nuorten
äänen kuuleminen ja sote-uudistus. (Liite 5)
Kokouksen jälkeen jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki laajempaan kyselyyn, johon kaikkien
toivotaan vastaavan. Kyselyyn vastataan anonyymisti.
6. Järjestöystävällinen hyvinvointialue
Minna Rosendahl esitteli hyvinvointialueen järjestöystävällistä toimintamallia (Liite 6).
Toimintamallin tarkoitus on toimia tukiasiakirjana, jonka avulla on helppo nopeasti tarkistaa, onko
asioita tehty oikein. Toimintamalli tukee myös vaikuttamistyötä ja auttaa järjestöjen toiminnan
kehittämisessä. Järjestöystävällisen hyvinvointialueen toimintamalli Innokylän verkkosivuilla (pdftiedosto)
7. Kansalaisyhteiskunta mukaan innovaatiotyöhön, keskustelua hankeaihiosta
Salla-Maria Lauttamäki taustoitti aihetta lyhyesti (Liite 7). Varsinais-Suomen liitto on alustavasti
mukana BSR Interreg -ohjelman rahoitusta tavoittelevassa hankevalmistelussa: kohti ekososiaalisesti
kestävää elämää ja yhteisöjä Itämeren alueella. Tarkoituksena on vahvistaa kansalaistoimijoiden
roolia ja osallisuutta vihreää siirtymää tukevassa innovaatioyhteistyössä.
Järjestöjaostolta kysyttiin mobiilikyselyllä palautetta muutamaan valmisteluun liittyvään kysymykseen
(Liite 8). Kyselyn perusteella vastaajat kokivat, että hankkeessa tulisi keskittyä muun muassa
kiertotalouden, terveyden ja liikkumisen teemoihin. Myös mahdollisten pilottikuntien osalta saatiin
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ehdotuksia. Valmistelua jatketaan maakunnan liiton toimesta ja aiheeseen palataan ensi vuoden
puolella.
8. Viestittävää
Todettiin, että järjestöjaoston uutiskirjeessä nostettavat asiat ovat:
-

järjestöjaoston toiminnan kokemukset ja evästykset tulevalle kaudelle

-

järjestöystävällinen hyvinvointialue

-

järjestöesittelyt

Viestintäryhmä valmistelee kirjeen lähetystä kokousta seuraavana päivänä. Uutiskirje lähetettäneen
15.12.2022.
9. Muut mahdolliset asiat
Uusi järjestöjaosto vahvistettaneen jouluviikolla MYR:n kokouksessa ja näin se aloittaa toimintansa
ensi vuoden alussa. Koska noin puolet ehdotetuista jäsenistä on ns. vanhoja jäseniä (jatkavia) ja
kalenterit täyttyvät alkuvuodelle vauhdilla, päätettiin sopia uudelle jaostolle ensimmäinen kokousaika:
27.1.2022 klo 13–16. Tieto ajankohdasta lähetetään kaikille ehdotetuille jäsenille ja varajäsenille heti
kun MYR:n asialista on julkinen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia tehokkaasta ja hyvästä yhteistyöstä päättyvällä kaudella ja toivotti hyvää
loppuvuotta ja joulun aikaa. Kokous päätettiin klo 16:01.
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Liite 1: Jäsenet
Läsnä
Jäsenet
Salon SYTY ry, Veera Hälli, toiminnanjohtaja
Turun Kaupunkilähetys ry, Katja Suominen, toiminnanjohtaja
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, Päivi Kukkonen, toiminnanjohtaja (edustaa
myös Lounatuulet Yhteisötalo ry:tä)
Folkhälsans Förbund rf., Regina Strandberg, toiminnanjohtaja (edustaa myös Varsinais-Suomen
Lastensuojelujärjestöt ry:tä)
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pekka Potinkara, aluejohtaja
Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Linkoranta, toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Sanna Meska, toiminnanjohtaja
SPR Varsinais-Suomen piiri, Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja
Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry, Katriina Murto, aluepäällikkö
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Katja Ärling, erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto, Salla-Maria Lauttamäki, kehittämispäällikkö

Varajäsenet
Turun Seudun Vanhustuki ry, Maarit Kulmala, puheenjohtaja
Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry, Veijo Lehtonen, hallituksen jäsen
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Harri Nurmi, puheenjohtaja
Varsin Hyvä ry, Pia Poikonen, toiminnanjohtaja
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Minna Rosendahl, aluejohtaja
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry, Ainokaisa Saarinen, hallituksen jäsen
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta / Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Juhani Tynjälä,
jäsen neuvottelukunnassa
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Tove Salovaara, verksamhetsledare
MTK-Varsinais-Suomi, Olli-Pekka Aalto, MTK-Marttilan johtokunnan puheenjohtaja
Varsinais-Suomen liitto, Esa Högblom, erikoissuunnittelija

Kutsuttuna
Kari Häkämies, maakuntajohtaja

Poissa
Jäsenet
Auralan Nuoret Ry / Turun tyttöjen talo, Nina Pietikäinen, johtaja
Lounais-Suomen Partiopiiri ry, Mari Kousa-Kuusisto, toiminnanjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi/LS MKN, Maija Willman, toiminnanjohtaja
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, Ville Viitanen, toimitusjohtaja
Uuden Muotoilun Yhdistys, Erika Halonen, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry, Osmo Suominen, toiminnanjohtaja
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO, Tero Rinne, toiminnanjohtaja
DaisyLadies ry, Hülya "Hissu" Kytö, toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Saija Porramo, puheenjohtaja

Varajäsenet
Salon seudun romanit ry, Tuula Lindgren, yhteisöpedagogi
Invalidiliitto ry, Sanna Leppäjoki-Tiistola, järjestöasiantuntija
Länsi Suomen etävanhemmat ry, Kari Karanko, puheenjohtaja
Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset, Marjut Aalto, hallituksen puheenjohtaja
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys, Ilmari Hunsa, puheenjohtaja
Turun taiteilijaseura ry, Sanna Vainionpää, toiminnanjohtaja
Taito Varsinais-Suomi ry, Tiina Aalto, toiminnanjohtaja
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Juha Laine, hallituksen jäsen
Aurajokisäätiö sr, Sinikka Paulin, toiminnanjohtaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Anne Taulu, ylitarkastaja
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Muistio
11.2.2022

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän elinkeinojaoston kokous
Aika:

10.12.2021 klo 8.15 – 9.15

Paikka:

Teams

Läsnä:

jaoston jäsenet Sami Aalto (klo 9.00 asti), Helena Fabritius, Jarkko Heinonen, Esa Högblom
(klo 8.25 alkaen), Jussi Karlsson, Ulla Knifsund, Kalle Leinonen, Michael Lindholm (klo 9.00
asti), Anne Marjamäki, Timo Metsä-Tokila (pj), Jyrki Moilanen (klo 9.00 asti), Hanna Munter, Timo Mäkelä (siht.), Petteri Partanen, Maija Pirvola, Pekka Sundman, Esa Tuomisto,
Teppo Virta (klo 8.30 alkaen) sekä vieraat Seppo Jaakonmäki (klo 8.35 alkaen) ja Pasi Ristilä

1. Kokouksen avaus
Pj Timo Metsä-Tokila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen aiheina ELYkeskuksen yritystukien tulevat muutokset. Metsä-Tokila totesi tämän kokouksen olevan nykyisen elinkeinojaoston viimeisen ja esitti kiitokset jaoston jäsenille osallistumisesta jaoston toimintaan päättyvän
nelivuotiskauden aikana. Uuden nelivuotiskauden jaoston jäsenet nimetään joulukuun loppupuolella kokoontuvassa uuden Maakunnan yhteistyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa jaoston kokoonpanon
muuttuessa jonkin verran.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen (19.5.2021; aiheina Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvitys Neste Oyj:n
jalostustoimintojen päättyessä, Valtioneuvoston kohdentama lisärahoitus Naantalin rakennemuutostilanteen hoitoon sekä ELY-keskuksen REACT-EU -yritysrahoituksen painotukset sekä Suomen Kestävän
Kasvun (RRF) ohjelmarahoituksen mahdollisuudet ja laajemmin vihreän siirtymän rahoitus) muistio oli
lähetetty kaikille jaoston jäsenille nyt pidettävän kokouksen kutsun liitteenä 10.11.2021. Hyväksyttiin
muistio muutoksitta.
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3. Yrityksen kehittämisavustuksen uusi rahoituslinjaus ja uudet käytännöt
ELY-keskuksen johtava yrityspalveluasiantuntija Pasi Ristilä esitti Yrityksen Kehittämisavustuksen uutta rahoituslinjausluonnosta sekä ko. tukimuotoon liittyviä uuden ohjelmakauden käynnistymisen mukanaan tuomia muutoksia vuoden 2022 alusta alkaen (esitys liitteenä 1).
Rahoituslinjauksen perusteet:










rahoitetaan erillisiä kehittämishankkeita, ei yritysten tavanomaista toimintaa
enimmäistuki 50 000 €/hanke, tuettavan hankkeen koko enintään 100 000 €
tuetaan tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä kansainvälistä kasvua ja vientivalmiuksia
kotimaan markkinoille tähtäävää toimintaa ei tueta
kohteena alle 5 vuotta toimineet yritykset ja poikkeuksena tätä vanhemmatkin, joilla ei aiempaa kokemusta/onnistumista viennistä
painotetaan vähähiilisyyttä, uusia nousevia toimialoja (bio- ja kiertotalous, luovat alat jne.), korkeakouluyhteistyötä sekä maakunnan älykkään erikoistumisen strategian toimialoja
investointeja ei tueta (Manner-Suomen maaseutuohjelmassa mahdollista)
Toimintaympäristön kehittämisavustus ei käytössä
Naantalissa käytettävissä äkillisen rakennemuutoksen määrärahaa

Rahoitusprosessi:





rahoitusprosessi muuttuu oleellisesti
"kysy asiantuntijalta" palvelu tulossa käyttöön, myös ELY-keskus informoi aktiivisesti
korostuu aktivointi ja yhteistyö kumppaneiden ja seutukuntien kanssa
Kehittämisavustuksen haku jaksoissa (hakuilmoituksen julkaisu - haun päättyminen - hankkeen toteutus ja maksatus)
 hakujakson hakemukset käsitellään valintakokouksessa, jossa kaikki hankkeet pisteytetään
 toimenpiteitä ei voi aloittaa ennen kuin tukipäätös on tehty
 määrärahaa käytettävissä alustavan tiedon mukaan 500 000 €/jakso
 osittainen tuen ennakkomaksu tulossa käyttöön
 valintamenettelyn muutoksen pohjana tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ratkaisut ilman kohtuuttomia
viiveitä, käyttöönotettavasta menettelystä on kokemusta jo maaseudun yritystuista
 lähdetään liikkeelle erityistavoite 1.3.:lla ("pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen"), jonka erityisperusteet:
 hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja
kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa
 hankkeella tuotetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta
 hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa (ml. alkavat yritykset)
 hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä
 hankkeiden pisteytys eritystavoitteissa 0-5 pistettä/tavoite ja horisontaalissa tavoitteissa 0-3 pistettä/tavoite, maksimipistemäärä 32
 esitysluonnos Varsinais-Suomen minimipisteistä:
 hakemuksen tulee saavuttaa hakuilmoituksessa määritelty minimipisteraja (18 p.) Lopullinen
pisteytys määritellään rahoituskokouksessa, jossa rahoitettavat hankkeet asetetaan pisteytyksen mukaiseen tärkeysjärjestykseen
 Varsinais-Suomessa: minimipistemäärä 18 p, erityistavoitekohtaisista valintaperusteista (4kpl)
vähintään 3 p. jokaisesta eli yht. 12 p
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 Lisäksi horisontaalisista tavoitteista saatava vähintään. 6 p.
• hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa (vähintään. 1 p)
• hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita (vähintään 2 p)
• hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa (vähintään 2 p)
• hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa (vähintään 1 p)
Seuraavaksi:
 haku aukeaa tammikuussa mitä todennäköisimmin, sähköisen järjestelmän toimivuus (Eura 2021) viivästyttänyt aloittamista
 kansallisen määrärahan osalta (kasvun kiihdytysohjelma ja Naantalin erillismääräraha) haku auki koko
ajan
 haku avataan maakuntakohtaisilla ilmoituksilla, Varsinais-Suomessa erityistavoite 1.3. "pk yritysten
kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen"
 Yritysten Kehittämispalvelut (konsultointi) on koko ajan haettavissa (esim. kehittämisavustushankkeiden valmisteluun)
Keskustelussa kiinnitettiin huomiota erityistavoitekohtaisen pisteytyksen ristiriidattomuuden varmistamiseen. Pj painotti uuden prosessin läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta (pisteytysjärjestelmä), tasapuolisuutta
kaikille yrityksille määrärahan jakaantuessa tasaisesti koko vuodelle sekä horisontaalisten painotusten
"helppoutta" suomalaisille yrityksille.
Keskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten määritellään ja viestitetään hakijoille rahoituslinjauksessa edellytetty "normaalitoiminnasta poikkeava hanke" sekä siihen, onko rahoituslinjauksen lähtökohtana olevalla "alle 5 vuotta toimineet yritykset" vielä omia tuotteita/palveluja kaupallistettavissa
kansainvälisille markkinoille. Lisäksi nousi esille uudella ohjelmakaudella Varsinais-Suomessa käytettävissä olevan eakr-määrärahan niukkuus, todettiin asiaan yritetyn esim. V-S liiton toimesta vaikuttaa.
Pj. päätti keskustelun todeten, että liittyen määritelmään "normaalista poikkeava toiminta" viestiä yrityksille on tarkennettava. Uusilla yrityksillä "matka" kansainvälisille markkinoille on pitkä ja hankala, mutta
korostamalla rahoituslinjauksessa alle 5 vuotta toimineita yrityksiä edesautetaan juuri ELY-keskukselle
uusien asiakkaiden pääsyä kansainvälisille markkinoille "vakioasiakkaiden" sijaan. Lisäksi nyt myös Kehittämisavustuksella voidaan vahvemmin tukea omien tuotteiden ja palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittämistä tilanteessa, jossa t&k -rahoitus tuntuu pk-yrityksille vähentyneen.

4. Maaseudun kehittämisrahoitus tulevalla ohjelmakaudella
ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki esitti tilannekatsauksen maaseudun kehittämisrahoituksesta. Ohjelmakausi 2014-2020 ei ole vielä päättynyt, vaan se jatkuu kahden vuoden siirtymäkaudella vuoden 2022 loppuun uuden kauden alkaessa vasta v. 2023. Jatkossa maaseudun yritystukirahoitus on ainoa vaihtoehto Varsinais-Suomessa investointien tukemiseen. Vuosina 2014-2020 maaseudun kehittämisrahoitusta ohjattiin Varsinais-Suomeen yhteensä 46 M€, josta yritystukiin yli 30 M€. Siirtymäkaudella 2021-2022 on käytettävissä jo uuden ohjelmakauden määrärahat tukimuotojen ja säädöspohjan ollessa kuitenkin vanhan ohjelmakauden. Vuosina 2014-2020 Varsinais-Suomessa myönnettiin
maaseudun yritystukea noin 4,3 M€/vuosi, siirtymäkaudella v. 2021 3,4 M€ ja vuonna 2022 2,4 M€.
Huomioiden itse ohjelmakausi 2014-2020 sekä siirtymäkausi on tukea tähän mennessä myönnetty noin
36 M€ 390 yritykselle keskimäärin 90 000 €/hanke. Keskimääräisen myönnetyn tuen määrä osoittaa, että
tukea hakeneet yritykset ovat usein hieman isompia investointien keskikoon ollessa 400-500 t€. Kohderyhmä muodostuu alle 50 hlöä työllistävistä pienistä yrityksistä (ei vaatimusta maatalouskytkennästä).
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Tukialue on käytännössä koko Varsinais-Suomi lukuun ottamatta Turun seudun ja Salon keskustaajamia.
ELY-keskuksen lisäksi maaseudun yritystukia myöntävät Leader-ryhmät kohteena aivan pienimmät yritykset. Yritystukien lisäksi tukea myönnetään kehittämishankkeisiin, jotka tukevat yritysrahoitusta sekä
yritysryhmähankkeille. Rahoituksen kysyntä on ollut aktiivista, jopa 25 %-50 % sinällään tukikelpoisista
hakemuksista joudutaan hylkäämään määrärahan vähyyden vuoksi.
Elpymisrahoitus maaseutuohjelman osalta käynnistyi laajakaistarahoituksella laajeten lokakuussa vuosina 2021-2022 myönnettävällä 26 M€:n yritystuilla (yht. koko Suomi). Elpymisrahoituksen kohteena ovat
toimet, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä (erityisesti omistajanvaihdokset, bioenergialaitokset sekä energiatehokkuutta lisäävät hankkeet).
Vielä kuluvan vuoden kuluessa Suomi jättää EU:lle uutta ohjelmakautta koskevan ohjelmaehdotuksen
CAP 2023-2027. Ohjelmaluonnoksen mukaan ELY-keskukset tulevat myöntämään tukea jatkossa ritystukena:
 yritysten käynnistämiseen (omistajanvaihdokset/kasvuyritys/työllistävä kasvuyritys)
 investointeihin (aineelliset ja aineettomat investoinnit)
 kehittämiseen (investoinnin toteutettavuustutkimukset, kehittäminen, yritysryhmän kehittämishankkeet)
Leader-ryhmien kautta tukea voitaisiin myöntää:
 käynnistämiseen (yrittämisen kokeilu, osa-aikainen yrittäminen ja päätoiminen yrittäminen)
 investointeihin (aineelliset ja aineettomat investoinnit)
 kehittämiseen (suunnittelupaketti, valmistelupaketti, kehittämispaketti)
Peruslähtökohtana jatkossa se, että ELY-keskus keskittyy toimivien yritysten tukemiseen ja Leader ryhmät alkavien yritysten tukemiseen.
Lopuksi Jaakonmäki tiivisti EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiota (kts. liite 2).
Keskustelussa muodostettiin kuva tyypillisestä maaseudun yritystukea saavasta yrityksestä. Tyypillinen
esimerkki on teollista toimintaa harjoittava tai elintarvikealan yritys työllistäen 5-20 hlöä. Yritys investoi
älykkäämpiin laitteisiin ja luon merkittävästi uusia työpaikkoja (maaseudun yritystuilla myötävaikutetaan vuosittain Varsinais-Suomessa noin 100 uuden työpaikan syntyyn). Kyse on aina päätoimisesta yrittäjyydestä ja investoinnin on oltava vähintään 10 000 €.
Kokemukset maaseuturahoituksessa jo ohjelmakaudella 2014-2020 käytössä olleesta valintamenettelystä
ovat hyvät. Pisteytyksessä painotusta yrityksen sijainnista, työllisyysvaikutuksesta, uudistumisesta, kustannustehokkuudesta, verkostoitumisesta ja kestävän kehityksen mukaisuudesta. Kokeiluhankkeissa ja
investointien toteutettavuustutkimus -hankkeissa pisteytys ei toimi kunnolla. Valituksi tulemiseksi hankkeen on pisteytyksessä saatava vähintään 1,1 pistettä, mutta käytännössä alin raja valituksi tulemiseksi
Varsinais-Suomessa on ollut 1,65 pistettä. Sinällään tukikelpoisia hankkeita jää näin ollen rahoittamatta,
mahdollisissa valituksissa pisteytysjärjestelmä on selkeä menetelmä osoittaa perusteet hakemuksen hylkäämiselle. Hakuaktiivisuudessa loppukesä ja syksy oli hieman rauhallisempaa aikaa, nyt taas on vilkkaampaa ja neljännes hakemuksista on jouduttu hylkäämään.

5. Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset
Uuden elinkeinojaoston ensimmäisen kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

§ 12, MYR 28.2.2022 13:00 / Liite: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän Eli... Sivu 54
5 (5)

6. Kokouksen päättäminen
Pj esitti kiitokset läsnäolijoille ja esittäjille aktiivisesta kokouksesta ja totesi ELY-keskuksen jatkossakin
informoivan aktiivisesti kokouksessa esillä olleista asioista. Pj päätti kokouksen.

Muistion vakuudeksi
Timo Mäkelä
sihteeri

Liite 1: Pasi Ristilän esitys "Eakr Kehittämisavustus uudella kaudella"
Liite 2: Seppo Jaakonmäen esitys "uusia polkuja pitkin monipuoliseen yrittäjyyteen maaseudulla"
Liite 3: Maaseudun yritysrahoituksen suuntaaminen Varsinais-Suomessa 2014-2020 ja asiantuntijoiden
yhteystiedot

§ 13, MYR 28.2.2022 13:00
SEURAAVA KOKOUS
Asia

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään maanantaina 23.5.2022 klo 13.00.

Päätös
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§ 14, MYR 28.2.2022 13:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus
Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Sivu 56

