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17.11.2016/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Kokkolan kaupungin varsinaisena asiantuntijaedustajana toimii jatkossa
Piia Isosaari ja varaedustajana jatkaa Anne Pesola (muutokset vahvistetaan MYR kokouksessa 1.12.)
Päivi Kentala toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaisena ja
Jukka Pakkala varajäsenenä vuoden 2016 loppuun saakka, jonka jälkeen
ELY:n osalta palataan alkuperäiseen, eli varsinaisena edustajana Susanna Airiola ja varaedustajana Päivi Kentala.

Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Herlevi ja
Jukka Pakkala.
---
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17.11.2016/§2

2 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN (MYR) JA SEN SIHTEERISTÖN
KOKOONPANOIHIN
Maakunnan yhteistyöryhmän on nimennyt maakuntahallitus. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät jäsenmuutokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy maakuntajohtaja. Yhteistyöryhmä
on nimennyt itselleen sihteeristön. Muutokset sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy MYR.
Maakuntajohtajan päätöksellä 31.10.2016 on maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksytty seuraavat jäsenmuutokset:

Kokkolan kaupunki
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varajäsen

Entinen edustaja

Uusi edustaja

kaupunginjohtaja
Antti Isotalus
kansliapäällikkö Timo
Mämmi
suunnittelupäällikkö
Ilkka Kangas
suunnittelupäällikkö
Seppo Kässi

vs. kaupunginjohtaja
Stina Mattila
kehittämispäällikkö
Jussi Järvenpää
työllisyyspäällikkö
Ilkka Rintala
strategiapäällikkö
Piia Isosaari

Pohjanmaan ELY-keskuksen MYR edustukseen tulee muutoksia Kaj
Suomelan siirryttyä uusiin tehtäviin.
Tutkimuslaitosten varsinaisena asiantuntijaedustajana yhteistyöryhmässä
on toiminut Egidija Rainosalo/Ketek ja hänen varaedustajanaan Jutta
Kauppi/Luonnonvarakeskus. Rainosalo on siirtynyt uusiin tehtäviin, joten myös tutkimuslaitosten edustus tarkistetaan.
Kokkolan kaupunki on nimennyt ja esittänyt sihteeristön varsinaiseksi
asiantuntijaedustajaksi Jonne Sandbergin tilalle Piia Isosaaren. Varaedustajana jatkaa Anne Pesola.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön merkitsee tiedoksi
1) yhteistyöryhmän kokoonpanoon maakuntajohtajan päätöksellä tehdyt muutokset
2) merkitsee tiedoksi yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi esitetyt muutokset sihteeristön kokoonpanoon.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön merkitsi tiedoksi
1) yhteistyöryhmän kokoonpanoon maakuntajohtajan päätöksellä tehdyt
muutokset
2) yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi esitetyt muutokset sihteeristön kokoonpanoon.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17.11.2016/§3

3 § EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut, kehittämisosio (303467)
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Geologian tutkimuskeskus, GTK
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
1.1.2017-31.12.2019
Keski-Pohjanmaa/Kokkola
480 000 € (kehittämisosio)
Keski-Pohjanmaan liitto

Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosiosta. Investointiosiota koskeva hakemus on käsittelyssä seuraavassa pykälässä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio (kehittämis- ja investointiosio yht) on 980 000 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeella haetaan uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uutta osaamista energiatehokkuuteen, erityisesti geovarastoihin niiden hyödynnettävyyteen liittyen. Hankkeella vahvistetaan lisäksi alueen tutkimuslaitosten tutkimusympäristöä käytännönläheisillä kenttäkokeilla eli piloteilla
(investointiosio). Tutkimusympäristöjä laajennetaan nykyisestä laboratoriolaajuudesta kentälle aluetta hyödyttäväksi tutkimuksen ekosysteemiksi, sisältäen tutkimuslaitosten ja alueen elinkeinoelämän yksityisten
ja julkisten toimijoiden yhteisiä pilottiympäristöjä.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
(1) Uusi osaaminen (energiatehokkaiden menetelmien ja järjestelmien
hyödyntämiseen liittyvä osaaminen) liittyen geoenergian varastointiin ja
käytön optimointiin (kehittämisosio)
(2) Uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus- ja oppimisympäristö (investointiosio)
Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia
ratkaisuja haasteellisissa toimintaympäristössä ja sääolosuhteissa sijaitsevan kiinteistökannan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön
energian varastoinnin ja käytön optimoinnin avulla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja referenssiratkaisuja toimialan osaamisen ja liiketoiminnan edistämiseksi ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä
hankkeen päättymisen jälkeen.
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Yhtenä suurena tavoitteena on kenttäolosuhteissa demonstroitujen erilaisten menetelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen sulauttaminen energiatehokkaan ja vähähiilisen ympäristön ja teknologioiden kannalta yhteensopiviksi referenssiratkaisuiksi ja businessmalleiksi.
Pidemmän ajan visiona hankkeen jälkeen on kokonaan uuden liiketoiminnan synnyttäminen ensisijaisesti hankkeen tutkimustulosten hyödyntämisen ja skaalautumisen kautta. Hankkeen yritystoimijoille on kertynyt
erityisosaaminen käyttöolosuhteiden vaatimuksista, komponenttien ja
teknologiajärjestelmien luotettavuusvaatimuksista, ja suvereeni kompetenssi (=kilpailuetu) tällaisen toimintaympäristön liiketoimintaan liittyvien palveluiden tuottamisesta ja ansaintalogiikoista. Hankkeen yritykset
yhteistyökumppaneineen kehittävät edelleen, tuotteistavat kaupallisia
oheislaitteita, palveluita ja tuotteita kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.
Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1) Energiatehokkuuden edistämisen ”parhaiden käytäntöjen” kartoitus ja
selvitys yhdessä osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa (Kehittämisosio)
2) Pienimuotoisia käytännön kokeiluja tutkimustahojen omissa tutkimusja kehitysympäristöissä ja erityisesti näiden pohjalta kenttäolosuhteissa
tehtäviä laajempia pilotteja (kohdan 1 perusteella) sekä niihin liittyvät
tulosten hyödynnettävyyden tarkastelut (kehittämisosio)
3) Pilotteihin liittyvien laite- ja ohjelmisto- yms. tarvittavien palveluiden
hankintojen toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen suunnittelutarpeet (investointiosio)
Kehittämisosio sisältää seuraavat toimenpiteet:
1. Vähähiilisyyttä edistävien järjestelmien kartoitus, toiminnallisuuksien
mallinnukset, simuloinnit ja mitoitukset
2. Järjestelmien mittaus-, tiedonkeruu-, (etä)valvonta- ja analysointijärjestelmien tutkimus ja kehitys
3. Varsinaiset pilotoinnit edellisten toimenpiteiden pohjalta, geovarastopilotit
4. Pilottien seuranta, virittäminen, säätö ja optimointi, tiedonkeruu ja tulosten analysointi iteraatiokierroksineen
5. Tuloksista tiedottaminen ja viestintä
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan, erityisesti Kokkolan alueella toimivat alan yritykset ja julkinen sektori, sekä uutta liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen (tutkimuslaitokset,
korkeakoulut ja yritykset) toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat
myös alueen kiinteistöteknisiä- ja energiatehokkuuspalveluja tarjoavat ja
tutkimusaiheiden kaupallistamista kartoittavat yritykset, näiden operatiiviset kumppanit, sekä kiinteistöjen omistajat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 7/2016 (17.11.2016)

Sivu
7

Määrälliset tavoitteet
Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta
merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin
Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demostraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset
Yrityksissä säästetty energia (MWh)

5

5
3
10
40

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti ekologiseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla
korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvalla energialla ja vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä energian tuotantoa ja käyttöä
optimoimalla. Hankkeen toimenpiteet tukevat uusiutuvien energianlähteiden käyttöön perustuvan uuden yritystoiminnan syntymistä.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa syntyvää osaamista hyödynnetään tutkimustahojen osalta
sekä yrityksille tarjottavana maksullisena palvelutoimintana, että mahdollisissa kansainvälisissä uusissa jatkohankkeissa ja niiden valmistelussa (mm. EU/H2020-hankkeet). Projektin tuloksena syntyvät tulokset
pyritään tuotteistamaan ja ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä niiden
luonteesta riippuen.
Tutkimushankkeen aikana ja sen tuloksena syntyvät tutkimus- ja koulutusympäristöt tuottavat mm. julkaisuja, testausraportteja, opinnäytetöitä
ja suosituksia erilaisista vaihtoehtoisista teknologiaratkaisuista valittuihin käyttötapauksiin. Lisäksi julkaistaan käytännön tutkimustuloksia,
joissa tuodaan esille se, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot toimivat ja
minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon teknologiaa käytäntöön sovellettaessa.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä

275 000
100 000
39 000
66 000
480 000

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntaraha/Kosek
Muu julkinen
- Centria (omarahoitus) 18 611
- GTK (omarahoitus) 5 388
Yksityinen
Yhteensä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

360 001
24 000
23 999

75 %
5%
5%

72 000
480 000

15 %
100 %
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Kosek ei ole vielä käsitellyt hankkeen kuntarahoitusta. Hankkeen yksityinen rahoitus on merkittävä ja miltei kasassa.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin ehdolla,
että tarvittava kuntarahoitus/kokonaisrahoitus hankkeelle varmistuu.
Koska rahoitussuunnitelman mukainen julkinen tuki ylittää 400 000 €,
hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Aurinkoenergian varastointiin liittyviä kokeiluja on tehty vain
vähän maailmalla ja asiaan liittyy merkittävää potentiaalia sekä tutkimusmielessä, että uuden liiketoiminnan synnyttämisen näkökulmasta.
Hankkeessa hyödynnetään Centrian automaatio-osaamista ja GTK:n
geoenergiaosaamista. Hanke laajentaa Centrian ”tutkimuslaboratorioita”
kentälle yrityskohteisiin ja toimii samalla myös Keski-Pohjanmaan vähähiilisyyttä edistävien energiahankkeiden avauksena Keski-Pohjanmaalla. Hanke on tulosten saavuttamisen näkökulmasta tiedostettu riskihanke, joka onnistuessaan voi synnyttää jotain erittäin merkittävää sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti/kansainvälisesti.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin ehdolla, että tarvittava
kuntarahoitus/kokonaisrahoitus hankkeelle varmistuu. Koska rahoitussuunnitelman mukainen julkinen tuki ylittää 400 000 €, hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Jukka Ylikarjula jääväsi itsensä eikä osallistunut käsittelyyn/päätöksentekoon.
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17.11.2016/§4

4 § EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut, investointiosio (303468)
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Geologian tutkimuskeskus, GTK
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
1.1.2017-31.12.2019
Keski-Pohjanmaa/Kokkola
480 000 € (investointiosio)
Keski-Pohjanmaan liitto

Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosiosta. Kehittämisosiota koskeva hakemus on käsittelyssä edellisessä pykälässä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio (kehittämis- ja investointiosio yhteensä) on 980 000 €.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Investointihankkeessa toteutetaan EVAKKO -kehittämishankkeeseen
kiinteästi liittyvät investoinnit.
Hankekokonaisuuden konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1) Energiatehokkuuden edistämisen ”parhaiden käytäntöjen” kartoitus ja
selvitys yhdessä osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa (Kehittämisosio)
2) Pienimuotoisia käytännön kokeiluja tutkimustahojen omissa tutkimusja kehitysympäristöissä ja erityisesti näiden pohjalta kenttäolosuhteissa
tehtäviä laajempia pilotteja (kohdan 1 perusteella) sekä niihin liittyvät
tulosten hyödynnettävyyden tarkastelut (kehittämisosio)
3) Pilotteihin liittyvien laite- ja ohjelmisto- yms. tarvittavien palveluiden
hankintojen toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen suunnittelutarpeet (investointiosio)
Investointiosio sisältää edelleen erilliset tarkennetut toimenpiteet:
1. Pilottien suunnittelu ja sopimustekniset asiat (ympäristöt, rakennus,
LVI ja sähkö, yms.)
2. Tarvittavat asennustyöt (rakennustekniikka, LVI- ja sähkötyöt)
3. Laitehankinnat (kilpailutukset sisältävät tarjouspyynnöt, vertailut ja
tilaukset)
4. Laite- ja järjestelmä-asennukset tutkimusympäristöissä ja kentällä
5. Pilottien käyttöönotot
Koska tutkimus- ja pilottikohteet sijoittuvat fyysisesti hankekumppanien
kiinteistöjen yhteyteen, niiden tutkimuskäytöstä ja omistuksesta on
sovittu sopimuksin kiinteistöjen omistajien kanssa. Pilottikohteet ovat
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tutkimuksen toteuttajien käytössä ja Centrian omistuksessa hankkeen aikana ja vielä sen jälkeen 5 vuoden pysyvyyssäännön mukaisesti.
Kustannusarvio (€)
Kone- ja laiteinvestoinnit
Rakennukset ja maa-alueet
Yhteensä

300 000
180 000
480 000

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta/Kosek
Muu julkinen rahoitus/Centria (omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

336 000
24 000
24 000
96 000
*480 000

70 %
5%
5%
20%
100 %

*yhteensä summa oli epähuomioissa tipahtanut pois esityslistalta, lisätty pöytäkirjan
kirjoittamisen yhteydessä.

Kosek ei ole vielä käsitellyt hankkeen kuntarahoitusta. Hankkeen yksityinen rahoitus on merkittävä ja miltei kasassa.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin, ehdolla
että tarvittava kuntarahoitus/kokonaisrahoitus hankkeelle varmistuu.
Koska rahoitussuunnitelman mukainen julkinen tuki ylittää 400 000 €,
hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Investointiosio on välttämätön EVAKKO -hankekokonaisuuden toteutumiselle. Muutoin perustelut ovat samat kuin edellä esitetyssä
kehittämisosiossa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin, ehdolla että tarvittava
kuntarahoitus/kokonaisrahoitus hankkeelle varmistuu.
Koska rahoitussuunnitelman mukainen julkinen tuki ylittää 400 000 €,
hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Jukka Ylikarjula jääväsi itsensä eikä osallistunut käsittelyyn/päätöksentekoon.
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17.11.2016/§5

5 § AMMATTIKAMPUS 2020 -kehittämishanke (303498)
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa/ Kokkola, Kannus
Kokonaiskustannusarvio: 103 200 € (kehittämisosio)
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Ammattikampus 2040 EAKR -hankekokonaisuus koostuu kehittämis- ja
investointiosiosta. Investointiosiota koskeva hakemus on käsittelyssä
seuraavassa pykälässä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio (kehittämisja investointiosio yht) on 1 853 200 €. Hankkeeseen liittyy kiinteästi
myös LEAN -hanke, jolle on haettu rahoitusta K-P:n alueellista ESR varoista (käsittelyssä § 8).
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Koko valtakunnassa ja myös Keski-Pohjanmaalla ollaan tilanteessa,
jossa koulutuksen järjestäjät joutuvat sopeutumaan voimakkaasti vähenevään ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Osana hallitusohjelman
ns. ammatillisen koulutuksen reformia rahoitus painottuu jatkossa entistä
enemmän tuloksiin.
Hankekokonaisuuden avulla vastataan omalta osaltaan tämän mittavan
reformin haasteisiin uudistamalla alueen keskeisten toimialojen oppimisympäristöjä, tehostamalla tilojen käyttöä sekä uudistamalla toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Simulaatiopedagogiikalla on mahdollista
vastata kustannustehokkaasti tähän haasteeseen.
Ammatillisessa opetuksessa hyödynnetään tällä hetkellä simulaatiopedagogiikkaa varsin vähän, vaikka tarvetta ja mahdollisuuksia olisi huomattavasti monipuolisempaan ja tehokkaampaan hyödyntämiseen. Myöskään systemaattisia suunnitelmia simulaattoreiden käytöstä opetuksessa
ei juurikaan ole. Kpedun koulutusohjelmissa ei ole tarpeeksi simulaatiopedagogiikan osaamista, eikä olemassa olevia toimintamalleja simulaatio-opetuksen toteuttamiseksi. Tätä varten on luotava toimintamalli ja
selkeä ohjeistus opetuksen toteuttamiseksi.
Simulaatiopedagogiikalla on mahdollista vastata mm. erilaisten oppijoiden erilaisiin ohjaustarpeisiin (esim. maahanmuuttajat ja erityistä tukea
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tarvitsevat opiskelijat). Simulaattoriopetus on myös turvallista ja kustannustehokasta aloilla, jossa koneet ja laitteet ovat suuria sekä kalliita ja
niiden käyttökustannukset ovat huomattavat.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Erillisessä Ammattikampus 2020 –investointihankkeessa luodaan KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kone- ja metallitekniikan ja rakennusklusterin käyttöön uudet ja kilpailukykyiset oppimisympäristöt.
Ammattikampus 2020 -kehittämishankkeen tarkoituksena on huolehtia
siitä, että uudet laitteet tullaan integroimaan tiiviisti opetukseen ja niistä
otetaan kaikki teho irti. Toinen tärkeä näkökulma on luoda Kpedulle yhteinen simulaatiopedagogiikka. Investointihankkeessa tullaan hankkimaan kuusi hitaussimulaattoria ja neljä monitoimisimulaattoria (logistiikka, maarakennus ja luonnonvara-alat). Kpedulla on aikaisemmin hankittuna ja opetuskäytössä kaksi metsäalan simulaattoria sekä ensihoidon
simulaatioympäristö. Hankkeen avulla levitetään aiemmin hankittujen
simulaattoreiden kautta saatuja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia uusille
aloille. Hankkeen avulla luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään
yhteinen ja suunnitelmallinen tapa opettaa simulaattoreiden avustamana.
Toimintamallin luomisessa, sekä kehittämisessä huomioidaan tarkoin
myös työelämän kehitysehdotukset.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kpedun ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat.
Määrälliset tavoitteet
Uudet tuella aikaan saadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus-ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i -toiminnan tai t&k&i -yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Vaikka hanke ei tuota suoraan erityistavoitteen 4.1. mukaisia tuotosindikaattoreita, hankekokonaisuus on nähty alueen kärkitoimialojen kannalta
merkittäväksi oppimisympäristöhankkeeksi, joka parantaa alueen valmiuksia teknologiseen muutokseen.
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Kpedun kaikki toiminta tähtää tasa-arvon edistämiseen - myös hanketoiminta. Hankkeella on jonkin verran positiivisia vaikutuksia ekologiseen
ja taloudelliseen kestävään kehitykseen (mm. materiaalihukan ja polttoainekulujen vähentyminen).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
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Kpedun sisällä levitetään hyviksi koettuja tapoja integroida simulaattoreita ja aitojen tilanteiden simulaatioita opetukseen yhteisen toimintamallin kautta. Hankkeessa syntyy valtakunnallisesti hyödynnettäviä simulaatiokoulutuksen toimintamalleja. Hankkeen avulla luodut toimintamallit sitouttavat opetukseen osallistuvan henkilöstön pitkäjännitteiseen
alakohtaiseen ammatillisen opetuksen kehitystyöhön.
Luoduilla toimintatavoilla edistetään henkilöstön laaja-alaista osallistumista uusien opetusmenetelmien käyttöön ottoon.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 24 %
Yhteensä

80 000
4 000
19 200
103 200

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta /Kpedu (omarahoitus)
Yhteensä

82 560
20 640
103 200

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Hanke vastaa kone- ja metallialan sekä rakennusklusteriin
kuuluvien alojen tulevaisuuden osaamistarpeisiin uudistamalla merkittävästi näihin liittyviä oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Oppimisympäristöjen laatu, ajanmukaisuus, työelämävastaavuus sekä myös vetovoimaisuus ovat tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta aivan ratkaisevassa roolissa. Hanke tukee täysin Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden kehityskohteiden toteuttamista. Hankkeessa huomioidaan sekä maakunnan teollisuuden tarpeet, että koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjen modernisointitarve, jotta alueella oli jatkossa
osaavaa työvoimaa saatavissa.
Käsittely: Ammattikampus -hankekokonaisuuden esittely kuultiin kokouksen alussa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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17.11.2016/§6

6 § AMMATTIKAMPUS 2020 – INVESTOINTIHANKE (303207)
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa/ Kokkola, Kannus
Kokonaiskustannusarvio: 1 750 000 € (investointiosio)
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Ammattikampus 2040 EAKR -hankekokonaisuus koostuu kehittämis- ja
investointiosiosta (kehittämisosiota koskeva hakemuksen käsittely § 5).
Hankkeen kokonaiskustannusarvio (kehittämis- ja investointiosio yht) on
1 853 200 €. Hankkeeseen liittyy kiinteästi myös LEAN -hanke, jolle on
haettu rahoitusta K-P:n alueellista ESR -varoista (käsittelyssä § 8).

Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Ammattikampus 2020 investointihankkeen avulla KPEDU:n kone- ja
metallialan sekä rakennusklusterin oppimisympäristöt (tilat ja laitteet)
suunnitellaan ja modernisoidaan vastaamaan alueen työelämän tulevia
tarpeita.
Tavoitteena on vahvistaa kone- ja metallitekniikan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen vetovoimaisuutta ja siten vastata paremmin työelämän määrälliseen ja laadulliseen osaamistarpeeseen Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän toimialueella.
Tiloihin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan Kokkolan ammattikampukselle kone- ja metallialan sekä rakennusklusterin (talonrakennus-, maarakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalat) opetustilojen uudelleen järjestelyihin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti (nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistaminen). Samalla uudistetaan em.
alojen laitekantaa erityisesti uusimpiin teknologioihin liittyvien erikoislaitteiden osalta.
Hankkeen tuloksena alueen kannalta tärkeille aloille saadaan entistä motivoituneempia opiskelijoita, joten myös työllistymismahdollisuudet paranevat laadukkaampien oppimisympäristöjen myötä. Pidemmän aikavälin vaikutus on alueen yritysten luottamus siihen, että alueelta löytyy
osaavaa työvoimaa jatkossakin ja yritysten kehittymismahdollisuudet
täten paranevat.
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Hankkeen valmistelussa on tiedusteltu yrityselämän tarpeita ja vastattu
heidän huoleensa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja laadusta
vähenevien resurssien aikana. Yritykset tulevat olemaan mukana yhteistyökumppanina hankkeen toimenpiteiden osalta esim. lopullisen laitekannan tarkentamisessa.
Kustannusarvio (€)
Kone- ja laiteinvestoinnit
Rakennukset ja maa-alueet
Yhteensä

800 000
950 000
1 750 000

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta/Kpedu (omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

1 225 000
437 500
87 500
1 750 000

70 %
25 %
5%
100 %

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Hanke vastaa kone- ja metallialan sekä rakennusklusteriin
kuuluvien alojen tulevaisuuden osaamistarpeisiin uudistamalla merkittävästi näihin liittyviä oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Oppimisympäristöjen laatu, ajanmukaisuus, työelämävastaavuus sekä myös vetovoimaisuus ovat tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta aivan ratkaisevassa roolissa. Hanke tukee täysin Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden kehityskohteiden toteuttamista. Hankkeessa huomioidaan sekä maakunnan teollisuuden tarpeet, että koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjen modernisointitarve, jotta alueella oli jatkossa
osaavaa työvoimaa saatavissa.
Käsittely: Ammattikampus -hankekokonaisuuden esittely kuultiin kokouksen alussa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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17.11.2016/§7

7 § eKESKI-POHJANMAA. SÄHKÖISTEN JA VIDEOAVUSTEISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE (303359)
Päähakija:
Osatoteuttaja:

Lestijärven kunta
Soite Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.12.2016-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 380 983 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin
tavoin Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja sote
-toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Hanke yhdistää kunnianhimoisella tavalla usean eri sektorin palveluiden kehittämistarpeita samaan kehittämiskokonaisuuteen, joka perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja
palvelualustaan. Hanke on Keski-Pohjanmaan kuntien, maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen kehittämishanke.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on
 kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteisia etäasiointipalveluja
 mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle
 turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja
 uudistaa erityisesti sote -sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja, sekä rakentaa palveluiden
tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja
 parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla
 luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia
palveluntuottajina
 edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa
 uudistaa kuntien ja sote -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja
 Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
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säästää kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia digipalveluiden
avulla

Hankkeen työpaketit
1) nykytilaselvitys
2) kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä pilottien valinta
3) uusien toimintamallien ja palveluiden pilotit
4) viestintä, osaamisen lisääminen ja muutosvalmennus
5) Projektin toteuttamismalli ja hallinto
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
 Keski-Pohjanmaan kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä niiden henkilöstö.
 palveluiden käyttäjät
Hankkeessa on kyse toimintatavan luomisesta ja käyttöönotosta, jota
kuka tahansa voi käyttää, esimerkiksi kaikki kuntalaiset, asukkaat, julkisen sektorin työntekijät. Kohderyhmät rajataan vain hankkeen pilottivaiheessa.
Määrälliset tavoitteet
Hanke ei tuota erityistavoitteen mukaisia tulosindikaattoreita.
Uudet tuella aikaan saadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus-ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i -toiminnan tai t&k&i -yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella on välillisiä positiivisia vaikutuksia sekä taloudelliseen, ekologiseen että sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Uudet digitalisaatioon perustuvat toimintamallit vähentävät pitkällä aikavälillä kustannuksia ja liikennettä sekä parantavat palveluiden
tasa-arvoista saatavuutta asuinpaikasta riippumatta.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hanke aktivoi videoasioinnin käyttöön oton Keski-Pohjanmaalla ja
käynnistää laajemman sähköisten palvelujen kehittämisen yhteistyön.
Toimintaa jatketaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden välisenä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuneet kunnat, kaupungit ja muut toimijat
hyödyntävät tuloksia toimintansa kehittämisessä ja palveluiden tuottamisessa.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 24 %
Yhteensä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

262 082
56 000
62 901
380 983
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

0
0
0
0
0

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 7/2016 (17.11.2016)
Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Lestijärven kunta/Kaustisen stk (omarahoitus)
- Soite (omarahoitus)
- Kokkola
- Kannus
Yhteensä

Sivu
18
266 688
114 295

70 %
30 %

380 983

100 %

Hankkeen kuntarahoitussitoumusten jakautuminen ja tilanne käydään
läpi kokouksessa.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Perustelu: Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. Maakuntastrategiassa nähdään maakunnan ja maaseudun vetovoimatekijöinä mm. toimivat palvelut ja kehittyneet verkkoyhteydet. Hanke edistää myös maan hallituksen kärkihankkeen eli digitalisaation edistämistä. Hankkeessa hyödynnetään KeskiPohjanmaalle jo rakennettua maakuntaverkkoa ja kyläverkkoja. Käynnistynyt maakuntauudistus merkitsee myös palvelujen järjestämis- ja tuottajavastuun siirtämistä maakuntiin. Digitalisaatio on avainsana lakisääteisten sekä myös uusien palvelujen kustannusten hillitsemiseksi. Positiivista
on myös se, että hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden
kesken.
Vaikka hanke ei tuota suoraan erityistavoitteen 4.1. mukaisia tulosindikaattoreita, se nähdään merkittävänä digitalisaatiota hyödyntävänä julkisten palvelujen uudistamishankkeena, joka parantaa alueen valmiuksia teknologiseen muutokseen. Hanke luo myös valmiuksia uusien ratkaisujen
kaupalliseen hyödyntämiseen jatkossa, sillä hankkeessa käytettävä alusta
(Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko) toimii ”open access” periaatteella
ja on kaikille operaattoreille ja palvelun tuottajille avoin.
Käsittely: Hankkeesta käydyssä keskustelussa todettiin hanke tarpeelliseksi ja hyvin ajankohtaiseksi. Hankkeen osalta nähtiin kuitenkin vielä
tarvetta jatkokeskustelulle (maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön/lakiluonnosten sisältämien digilinjausten huomioiminen, aito maakunnallisuus/hallinnoijataho, kuntien erilaiset lähtötasot ja odotukset
jne.).
Sihteeristön puheenjohtajan uusi esitys: Hanke jätetään pöydälle ja
palautetaan tässä vaiheessa jatkovalmisteluun ja keskusteltavaksi maakuntadigiryhmässä ja kuntajohtajatapaamisessa. Tarvittaessa hanke voidaan käsitellä uudelleen sihteeristön kirjallisella menettelyllä vielä vuoden 2016 puolella tai seuraavassa sihteeristön kokouksessa (tammikuussa 2017).
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Sihteeristön päätös: Hanke palautetaan tässä vaiheessa jatkovalmisteluun ja keskusteltavaksi maakuntadigiryhmässä ja kuntajohtajatapaamisessa. Tarvittaessa hanke voidaan käsitellä uudelleen sihteeristön kirjallisella menettelyllä vielä vuoden 2016 puolella tai seuraavassa sihteeristön
kokouksessa (tammikuussa 2017).
--Jaana Ojutkangas-Änäkkälä poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17.11.2016/§8

8 § KPEDU LEAN (103036)
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Kokkola, Kannus, Kaustinen, Perho
Kokonaiskustannusarvio: 499 391 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeella haetaan ratkaisuja ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin haasteisiin Lean-ajattelumallin ja -menetelmien avulla. Reformin
myötä tulevat muutokset edellyttävät toiminnan organisoimista kokonaan uudella tavalla sekä ydin- ja tukiprosessien tehostamista. Jatkossa
täytyy kyetä tuottamaan vähemmällä enemmän ja silti laadukkaita koulutuspalveluja. Nopeus ja joustavuus opintoihin hakeutumisessa ja opintojen suorittamisessa korostuu. Organisaation ketteryys on avainasemassa muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusten täytyy olla osuvaa ja kohdennettua yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Reformin myötä
opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen merkitys korostuu entisestään
ja opiskelijoiden valmistuminen on mittari, jonka pohjalta suuri osa koulutuksen rahoituksesta jatkossa määräytyy.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on
1) Organisaation toiminnan tehostaminen, opiskeluajan lyhentäminen
sekä asiakas-/opiskelijatyytyväisyyden parantaminen Lean-ajattelun ja menetelmien avulla
2) Lean-osaamisen lisääminen ja levittäminen organisaation henkilöstön
keskuudessa.
3) Lean-oppien integroiminen koulutuksiin, jotta saadaan eri alojen opiskelijoille hyvät perustiedot Lean-ajattelusta ja menetelmistä, tämä edesauttaa alueen yrityksiä Leanin käyttöönotossa
4) Oppimisympäristöjen ja työsalien kehittäminen Lean-menetelmien
avulla.
5) Työhyvinvoinnin parantaminen toimintatapojen muutoksella ja prosessien jatkuvalla parantamisella
Hankkeen toimenpiteet:
1) Henkilöstön Lean-osaamisen lisääminen ja levittäminen johdolle, esimiehille, kouluttajille/opettajille ja muulle henkilöstölle
2) Arvovirtakuvaukset valituille/pilotoitaville prosesseille (tiedonkeruu
ja datan hyödyntäminen)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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- koulutusprosessi (2-4 eri toimialoilta), opiskelijahallintoprosessi, hallintoprosessi (talous-, henkilöstö- ja tilahallinto)
- valintojen perusteena asiakaskokemuksen parantaminen sekä prosessien toiminnallinen ja taloudellinen merkittävyys
3) Valittujen prosessien kehittäminen Lean-menetelmin
- ongelmakohtien ratkaiseminen ja pullonkaulakohtien poistaminen
- uuden ideaali-/tavoitetilan asettaminen, suunnittelu ja kuvaaminen
- uuden toimintamallin testaaminen
- toimialakohtaisten kehittämisprojektien läpivienti ja jatkuva parantaminen
4) Benchmarking-matkat Leania menestyksekkäästi soveltaviin organisaatioihin
5) Lean-verkoston syventäminen (muut koulutusorganisaatiot, Leania
toteuttavat organisaatiot, konsulttiyritykset)
6) Leanin integroiminen osaksi koulutussisältöjä ja oppimisympäristöjä
(mm. nuorten / aikuisten koulutuksen yhdistymistä tukevat oppimisympäristöpilotit)
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

70
300

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijat ja henkilöstö
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen toiminta ja siihen osallistuminen on yhdenvertainen ja tasapuolinen sekä miehille että naisille. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia
kestävään kehitykseen. Lean ajattelun yksi perusperiaate on hukan minimoiminen käsittäen mm. materiaali- ja energiahukan sekä ylimääräiset
kuljetukset.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen aikana luotu uusi toimintatapa juurrutetaan organisaation pysyväksi tavaksi toimia. Uusi, Leanin mukainen toiminta- ja johtamiskulttuuri näkyy organisaation kyvyssä pysyä mukana muuttuvassa toimintaympäristössä ja toimia taloudellisesti kannattavasti. Tulokset ja kokemukset jaetaan verkostoissa muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 17 %
Yhteensä

367 000
70 000
62 391
499 391

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (hakijan Kpedu omarahoitus)
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

399 514
99 877
499 391

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

80 %
20 %
100 %
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Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Koska hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Hankkeen tavoitteet ovat periaatteessa ohjelman mukaisia,
mutta toimenpiteet eivät tuo riittävää lisäarvoa kehitettävään toimintaan
rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta.
Toiseksi hankkeen toiminta suuntautuu liiaksi koulutusorganisaation toiminnan sisäiseen kehittämiseen ja työelämäyhteistyö on hankkeessa vähäistä.
Käsittely: Rahoittajan edustaja toi esille, että K-S ELY -keskus on rahoittanut Lean -ajatteluun pohjautuvia ammatillisten oppilaitosten hankkeita muilla alueilla, mutta kehittämisnäkökulmana näissä on ollut koulutuksen sisältö ja työelämä (ei organisaation sisäinen kehittäminen kuten tässä). Hakijalla on mahdollisuus jättää uudistettu hakemus seuraavassa ESR -haussa.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei tässä vaiheessa hyväksytty rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeen
julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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17.11.2016/§9

9 § AMKISTA TYÖELÄMÄÄN (102913)
Päähakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
Erityistavoite:
9.1.Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Toteuttamisaika:
1.3.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Kaustisen, Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren seutukunnat
Kokonaiskustannusarvio: 379 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeella vastataan suunnitelmiin, joiden mukaan laadullisen työllistymisen mittari on tulossa korkeakoulujen rahoitusmalliin vuonna 2019.
Hankkeella tähdätään siihen, että ammattikorkeakoulusta valmistuvat
työllistyisivät entistä selkeämmin omalle koulutusalalleen ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Näin koulutukseen satsatut resurssit myös tuottavat panostustaan vastaavasti.
Hanke on jatkumoa Centrian aikaisemmin toteuttamille hankkeille (mm.
K-P koulutusväylä, Vauhtia väylälle) näkökulmana joustavat siirtymiset
ammattikorkeakoulusta työelämään. Hanke vastaa myös hallitusohjelman kärkihanketavoitteeseen nopeuttaa opiskelijoiden työelämään siirtymistä.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena on opetuksen työelämäyhteyksien vahvistaminen sujuvien siirtymien edistämiseksi ammattikorkeakoulusta työelämään. Keskeisenä asiana on AMK-opintoihin kuuluvan harjoittelun laadun ja osuvuuden kehittäminen Centrian tekniikan ja liiketalouden alan
koulutuksissa. Tavoitteena on vahvistaa työelämän tietoutta AMK-harjoittelun tarkoituksesta sekä siitä, millaisia muita projekteja tmv. opiskelijat voisivat työpaikoille tehdä. Ammattikorkeakoulun taas tulisi saada
tietoa työpaikkojen mahdollisuuksista ja tarpeista siten, että pystytään
räätälöimään myös opiskelijan tavoitteet ja urasuunnitelmat huomioiden
mahdollisimman hyviä ratkaisuja opiskelijan opintoihin kuuluvan harjoittelun suorittamiseen sekä muuhun työelämäkontaktien vahvistamiseen.
Hankkeessa lisätään työelämäohjaajien perehdyttämistä ohjaukseen ja
harjoittelun laatuvaatimuksiin sekä opettajien työelämäyhteyksien kautta
kytketään harjoittelu tiiviimmin muuhun opettamiseen. Tavoitteena on
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luoda arviointityökalu harjoittelun laadun arviointiin sekä työelämäkumppanuuksien ylläpitoon. Tavoitteena on vahvistaa Centria-ammattikorkeakoulun opetuksen työelämäkumppanuuksia.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat tekniikan ja liiketalouden
opettajat, ryhmän ja harjoittelun ohjaajat, Centrian tki -henkilöstö,
AMK-harjoittelijoita ohjaavat edustajat yrityksistä ja julkisista organisaatioista.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

70
120
240

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Centria ammattikorkeakoululla on tasa-arvosuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa
toiminnassa. Hanke edistää yhdenvertaisuutta mm. edistämällä ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä (sosiaalinen kestävyys ja yhdenvertaisuus).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kehitetyt mallit jäävät hakijaorganisaation pysyväksi käytännöksi. Tekniikan ja liiketalouden koulutusaloille vakiinnutetaan ja resursoidaan
harjoittelusta vastaavan tehtävät osaksi opettajien työnkuvia, jolloin harjoittelusta vastaavat huolehtivat toimintatapojen koordinoinnistsa, jatkuvuudesta ja kehittämisestä.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä

318 880
6 200
54 212
379 292

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Muu julkinen (Centria omarahoitus)
Yhteensä

303 433
75 859
379 292

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Perustelu: Hankkeessa kehitetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti Centria
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden työharjoittelua laadukkaammaksi
siten, että opiskelijoiden pääsy työmarkkinoille opintojen jälkeen tehostuisi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Hanke
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myös tukee maakuntaohjelman 2014-2017 Osaava Keski-Pohjanmaa tavoitteiden toteutumista lisäämällä koulutusjärjestelmän toimivuutta sekä
työelämän tarpeidenhuomioimista koulutuksen kehittämisessä.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
--Jukka Ylikarjula jääväsi itsensä eikä osallistunut hanketta koskevaan käsittelyyn/päätöksentekoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17.11.2016/§10

10 § KESKI-POHJANMAAN TYÖVOIMA JA YRITYSPALVELUKOKEILU (102941)
Päähakija:
Ohjelma:

Kokkolan kaupunki
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
2.1.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 713 100 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Hankkeeseen tulee liittymään työvoimapoliittiset toimenpiteet sisältävä
rinnakkaishanke.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi Keski-Pohjanmaan maakunnan
mukaan työ- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin 23.6.2016.
Kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin ao. palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, ja jossa em. palveluita voidaan tuottaa
yhteistyössä kuntien, yksityisen tahon ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Keski-Pohjanmaalla yritys- ja työllisyyspalvelukokeilu toteutetaan yhtenä hankekokonaisuudella, jonka sisällä räätälöidään toimintamallit Kokkolan kaupungille ja Keski-Pohjanmaan maaseutualueille.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on luoda työnhakija ja työnantaja-asiakaslähtöinen
kokonaisvaltainen hallinnonalarajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli 2019 jälkeiseen aikaan. Keski-Pohjanmaan mallissa erityisesti tetoimiston, kehitysyhtiöiden ja kuntien työllisyys- ja sote-toimijoiden yhteistyötä ja tietojen vaihtoa tiivistetään asiakaslähtöisellä tavalla. Toimintatapoja uudistavan asiakaslähtöisen työllisyyskokeilun avulla tavoitellaan 10 % säästöä työttömyydestä aiheutuviin julkisiin kustannuksiin.
Keski-Pohjanmaan mallin erityisenä tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksojen kestoa, parantaa koulutuksen osuvuutta ja vähentää pitkäaikaistyöttömyyteen siirtyvien määrää. Mallissa myös seulotaan pitkäaikaistyöttömien joukkoa ja ohjataan heitä aktiivisemmin palveluiden piiriin.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, 200300 pv työttömänä olleet henkilöt sekä nuoret työttömät.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät
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Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hanke edistää sosiaalista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta vähentämällä työttömyysjaksoja ja edistämällä nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen toteuttamisessa ja ohjausryhmätyöskentelyssä mukana olevat
tahot luovat yhteisen toimintamallin, joka tulee käyttöön Keski-Pohjanmaalla vuoden 2019 alusta. Hankkeen osakokeilut Kokkolassa ja maaseutualueilla luovat konkreettisen sisällön mallille.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä

430 000
200 000
10 000
73 100
713 100

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
Yhteensä

570 480
142 620
713 100

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Koska hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 € viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Hanke kehittää uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkinaasemassa oleville kohdennettaviin palveluihin ja edistää monialaista verkostoyhteistyötä. Hankesuunnitelmassa esitetty malli edustaa pohjimmiltaan tiivistä yhteistyötä TE-toimiston ja kunnallisten kehitysyhtiöiden
kanssa. Nämä tahot toimivat tiiviissä strategisessa kumppanuudessa, kuten ministeriön kirje työvoimakokeilusta esittää. Hankesuunnitelmassa
tähdennetään myös yhteistyötä Kokkolan Ohjaamo ja Ohjuri -hankkeiden kanssa, joten yhteistyökenttä on hankkeessa laaja. Hanke toteuttaa
ohjelma-asiakirjan tavoitteita tarjoamalla kohderyhmälle selkeän polun
työllistymiseen. Lopullisena tavoitteena on työntekijän työllistyminen
palkkatuella ja lopuksi ilman palkkatukea yrityksiin. Samankaltaiset kokeilut ovat valmistelussa ainakin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.
Rahoittaja varaa oikeuden tarkentaa vielä tarvittaessa hankesuunnitelmaa
hakijan kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta (käydään tarkemmin
läpi kokouksessa).
Työvoimapoliittiset toimenpiteet sisältävän rinnakkaishankkeen suuruudeksi on arvioitu hakemuksen tukityöllistämispäivien pohjalta 750 000
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€. Ottaen huomioon alueella jo käynnissä olevat hankkeet (joiden kanssa
tämä hanke tekee yhteistyötä ja joissa on jo merkittävä määrä omaa
palkkatukea) tulee rinnakkaishankkeen suuruus olemaan pienempi eli
noin 350 000-500 000 €. Tästä sovitaan tarkemmin hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Rinnakkaishanke tuodaan sen varmistuttua erikseen sihteeristön käsiteltäväksi.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus uusi esitys: Hanke jätetään
tässä vaiheessa vielä pöydälle.
Käsittely: Todettiin, että koko TEM työllisyyskokeilu, joka liittyy olennaisesti hankkeeseen, on vielä täsmentymätön ja moni asia on vielä auki.
K-P:n työllisyyskokeiluun ei ole ilmeisesti tulossa määriteltyä kohderyhmää, mutta ESR hanketoiminnassa kohderyhmä tulee olla määritelty.
Rahoittaja kävi läpi tarkemmin hankkeelta edellytettäviä ehtoja
- hankkeen tulee olla tavoitteiltaan, kohderyhmältään jne. ohjelmaasiakirjan mukainen
- hankkeen tulee olla kokeilulain mukainen
- kaikkien kuntien tulee olla mukana
- painotus yksityiselle sektorille
- rajapinnat muihin hankkeisiin (päällekkäinen toiminta) tulee tarkistaa
Sihteeristön puheenjohtajan uusi esitys: Sihteeristö hyväksyy omalta
osaltaan hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin. Koska hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 € viedään
hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Hankkeeseen liittyviä asioita ehtii täsmentyä MYR kokoukseen mennessä.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi omalta osaltaan hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska
hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 € viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi, jossa voidaan vielä tarvittavat täsmennykset käydä läpi.
--Piia Isosaari poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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17.11.2016/§11

11 § KOKKOLA 2020 ASUKASLÄHTÖINEN, OSALLISTAVA, YHTEISÖLLINEN, RIKAS JA
MONIKULTTUURINEN MERIKAUPUNKI (103023)
Päähakija:
Muut toteuttaja:
Ohjelma:

Aktion Österbotten rf
Pirityiset ry (tuen siirron saaja)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 1 016 856 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kaupungin tulisi toteuttaa niitä tavoitteita, joita Suomen rakennerahastoohjelmalle on asetettu kansalaislähtöisyyteen perustuvasta kehittämistyöstä. Työn tulee olla itsenäistä, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa ja
avointa. Asukkaiden ääntä on kuultava ja mm. kaupunginosayhdistyksillä on ollut aktiivinen rooli ”Minun Kokkolani” kaupunkistrategian laatimistyössä.
Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmistelussa Kokkola päätti, että
Kokkolan alueella tulee toimimaan kaksi Leader-ryhmää. Aktion Österbotten rf hoitaa samaa aluetta kuten aikaisemmin: vahvasti ruotsinkielisiä kyliä Kokkolan kaupungin alueella ja Pirityiset ry muita. Kaupunkistrategian toteuttaminen tulee osaksi Leader-ryhmien toimintaa.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hanke nähdään pilottina asukasjohtoisessa kehittämisessä. Projektin ensisijainen tavoite on sosiaalinen osallistaminen, integrointi, aktiviteetit
sekä aktiivisen arjen luominen.
Projekti tukee sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden ehkäisemistä. Tämä
tarkoittaa esim. kaupungin asukkaiden suorittamia toimenpiteitä, jotka
osallistavat syrjäytyneitä ja maahanmuuttajia. Hankkeen tavoitteena on
lisätä asukkaiden osallistumista omalla asuinalueellaan.
Hankkeen uutuus- ja lisäarvo muodostuu siitä, että asukkaat voivat itse
olla vastuussa kehityksestä, toimintaan saadaan tarvittavia resursseja ongelmien ratkaisuun ja asukkaat voivat kehittää asioita, joihin itse uskovat.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kohderyhmänä on kaikki rekisteröidyt yhdistykset, juridiset henkilöt ja
kaupungin alueen toimijat.
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Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt
Osallistujien henkilötyöpäivät

630
1 260

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen sekä yhdenvertaisuuteen.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä

458 850
300 000
180 000
78 006
1 016 856

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

762 642
233 877
20 337
1 016 856

75 %
23 %
2%
100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Koska hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Esitetty hankesuunnitelma ei vastaa ohjelman erityistavoitteita. Hankkeella ei ole konkreettista suunnitelmaa joka mahdollistaisi
projektin etenemisen seuraamisen. Konkreettiset toimenpiteet ja selkeä
kohderyhmä puuttuvat.
Käsittely: Rahoittajan edustaja täsmensi, että hanke on esitetty hylättäväksi yleisillä valintaperusteilla, jotka eivät hankkeessa täyty (toimenpiteiden tulee olla ohjelman erityistavoitteiden mukaisia, hankkeella tulee
olla konkreettinen suunnitelma). Kokkolan kaupungin edustaja totesi lisäksi, ettei kaupungilla ole tietoa hankesuunnitelmassa heille esitetystä
kuntarahasta.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin rahoittajan edellä esittämin perustein. Koska hankkeen julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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17.11.2016/§12

12 § PUOLIMATKASSA TYÖELÄMÄÄN (103020)
Päähakija:
Ohjelma:

Eläinhoitaja Kotipesä ry
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.11.2016-30.10.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 256 402 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Eläinhoitola Kotipesä ry on vuonna 2008 perustettu sosiaalinen (yhteiskunnallinen) yritys jonka tavoitteena on ollut kaikkien vaikeimmin työllistyvien ja nuorten työllistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu eläinhoitola löytöeläimille sekä koirille, kissoille ja muille pieneläimille ja työllisyystoimintaan on osallistunut yli 520 eri henkilöä ja vapaaehtoistoimintaan yli 150 henkilöä. Kokkolan kaupungilta on vuokrattu entinen maatila 20 vuoden vuokrasopimuksella ja tilalle on rakennettu eläinhoitolatoimintaan sopivat tilat.
Toimintaympäristössä, lainsäädännössä sekä julkisen taantuman seurauksena on syntynyt tarve toiminnan edelleen kehittämiselle. Työttömyys ja syrjäytyneisyys on pahentunut, ollen tilastollisesti huonommalla
tasolla kuin toiminnan aloittamisvuonna 2006.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen innovatiivisen maaseutumaisen
toimintamallin luominen, toimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen määrän kaksinkertaistaminen, työllistämismahdollisuuksien ( oppisopimus, työharjoittelupaikat, työkokeilupaikat, kuntouttava työtoiminta,
yhdyskuntapalvelu, palkkatuella työllistäminen ) lisääminen , terveyden
ja hyvinvoinnin lisääminen, tapaturmariskin vähentäminen, onnistuneen
oppilaitosyhteistyön luominen sekä ennen kaikkea vanhan maatilaympäristön muuttaminen ”uuden sukupolven ulkoilualueeksi”.
Hanke linkittyy tiiviisti koirien juoksuputki rakennusinvestointihankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa v. 2017-2019.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
1) työttömät, osatyökykyiset, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat,
köyhyysriskissä olevat – erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset, romaanit, vammaiset ja vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat, ja
ikääntyvät mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä ylivelkaantuneet.
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2) yhdistystoimintaan osallistuvat työssäkäyvät henkilöt jotka omalla
osaamisellaan ja osallistumisellaan haluavat osallistua kehittämistoimintaan
3) opiskelijat
4) yritykset ja muut työllistävät tahot
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

90
240
19 140

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti sosiaaliseen kestävään kehitykseen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen 36 toteuttamiskuukauden jälkeen toiminta on vakiintunut pysyväksi käytännöksi.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 17 %
Yhteensä

210 600
10 000
35 802
256 402

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

205 050
51 352
713 100 256 402

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Perustelu: Hankehakemus ei täytä kaikkia rakennerahastotoiminnan yleisiä valintakriteerejä (yleinen valintakriteeri: hankkeen saamaa tukea ei
käytetä yleisenä toimintatukena). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä
määräaikainen ja pysyvä työllistäminen, joiden voi katsoa olevan hakijan perustoimintaa (sosiaalinen työllistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy).
Hakemuksessa kuvatut toimenpiteet eivät sisällä merkittävää uutuusarvoa hakijan nykyiseen toimintaan. Esimerkiksi oppilaitos- ja yritysyhteistyössä hyödynnetään ja toteutetaan hakemuksen perusteella jo olemassa olevia yhteyksiä ja toimintatapoja. Vapaaehtoistyöhön perustuvan
palveluohjausmallin toteuttaminen ei rahoittajan näkemyksen mukaan
vaadi erillistä hankerahoitusta vaan on toteutettavissa nykyisen perustoiminnan puitteissa.
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Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin rahoittajan edellä esittämin perustein.
---
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17.11.2016/§13

13 § MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
Kokouksessa käydään läpi tärkeimmät ajankohtaiset asiat.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi
muut esille otetut asiat.

Sihteeristön seuraava kokouksen aiheita mm.
- maakuntauudistus
- mako arviointi ja uuden maakuntaohjelman valmistelu
- seuraavat haut
Maakuntauudistus
- maakuntapalveluihin liittyvien työryhmien ensimmäiset kokoukset pidetty (ETA jne.)
- tärkeää on antaa tässä vaiheessa työrauha tarvittavalle pohjatyölle
- olennaista mm. palveluiden järjestäjä/tuottaja roolit ja vastuut ja
mitä tuotetaan viranomaispalveluna, mitä kilpailutuksen kautta
sekä kuntien rooli palveluiden tuottajana
Lähiaikojen tilaisuuksia
- Infotilaisuus liiton rahoittamille EAKR -hankkeille 23.11.
- Maakuntien ja valtion neuvottelumenettelyyn liittyvä työpaja/TEM 28.11.
- Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja K-P:lla 30.11.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmasta haetut
yritystuet Keski-Pohjanmaalla
- sihteeristölle jaettiin listaus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 16.11.2016 mennessä haetuista yritystuista
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
rahoitetut hankkeet Keski-Pohjanmaalla
- sihteeristölle jaettiin listaus kaikista 7.11.2016 mennessä KeskiPohjanmaan rahoituskehyksestä rahoitetuista rakennerahastohankkeista (EAKR ja ESR, ml. yritystukihankkeet)
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 7/2016

MYR sihteeristö 7/2016 (17.11.2016)

Sivu
35

29.9.2016/§14

14 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 1.12. klo 9.00.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään MYR kokousajankohta
tiedoksi. Päätetään sihteeristön seuraavista kokousajoista.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön ja MYRrin seuraaviksi kokouspäiviksi
sovittiin seuraavat:
MYR
Sihteeristö
MYR
Sihteeristö
Sihteeristö
MYR

1.12.
11.1.
9.3.
6.4.
18.5.
1.6.

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa (esimerkiksi maakuntauudistukseen liittyvät tarpeet).
---
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