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Kurvinen Jani osallistui hankkeen Loimaa – vireä
kauppa käsittelyyn.
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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 35
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OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kunnallislain mukaan muu kunnan toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hankerahoitusjaosto päätti 13.5.2009, että esityslistat on
toimitettava vähintään 5 päivää ennen kokousta ja 17.3.2014 siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 3.12.2021.

Ehdotus

Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 36

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 37

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia

Hankerahoitusjaoston 8.11.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja 3/2021 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 38

ALUEKEHITYSJOHTAJAN KATSAUS

Asia

Aluekehitysjohtaja käy läpi koosteen 19.11.2021 päättyneestä AKKE (alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen) rahoituksesta.

Valmistelija

TN/PP

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio kävi läpi koosteen 19.11.2021 päättyneestä AKKE-rahoitushausta
(esitys pöytäkirjan liitteenä).

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET
PÄÄTÖKSET
Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa käytetään
maakunnan liiton päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen
2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden
vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
•

perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan (pakollinen va-

•

edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai

•

edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista tai

•

edistää pienimuotoisia kokeiluja ja pilotointeja

lintakriteeri)

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

1.1.2022 - 31.12.2022

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

TN/PP

Ehdotus

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

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

Lisätietoja

§ 40
Asia

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET
PÄÄTÖKSET
Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa käytetään
maakunnan liiton päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen
2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden
vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.
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Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
•

perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja/tai maakuntaohjelmaan (pakollinen va-

•

edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai

•

edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista tai

•

edistää pienimuotoisia kokeiluja ja pilotointeja

lintakriteeri)

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

TN/PP

Ehdotus

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

Päätös

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

Lisätietoja
§ 41

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Hankerahoitusjaosto

10.12.2021

Asia

Käydään läpi tiedoksi annettavat asiat.

Ehdotus

Käydään läpi tiedoksi annettavat asiat.

Päätös

Ei ollut tiedoksi annettavia asioita.

§ 42

Sivu 20

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Seuraava kokous pidetään huhti-toukokuussa kevään rahoitushakukierrosten jälkeen. Tarkempi
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

§ 43

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

