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35§ 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.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin lisäksi, että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Kaj Lyyski.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Herlevi ja Tiina Harjunpää.
---
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36 § KOKKOLAN SUURTEOLLISUUSALUEEN VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
(300240)
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.1.2015-30.6.2017
Kokonaiskustannusarvio: 254 400 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Kokkolan suurteollisuusalue on Skandinavian suurin epäorgaanisen kemian alan keskittymä, joka omaa hyvät logistiset yhteydet ja siellä on
mahdollista saavuttaa synergioita olemassa olevan teollisuuden kanssa.
Alueen taloudelliset vaikutukset Kokkolan kaupungille ja maakunnalle
ovat huomattavat. Hankkeen taustalla on Kosekin vuosina 2011-2012 toteuttama Kokkolan suurteollisuusalueen etabloitumisten edistämishanke,
jonka aikana alueelle etebloitui 12 yritystä, joiden työpaikkavaikutus oli
yhteensä 101 työpaikkaa. Projektissa nousi esille alueen palvelutarjonnan kasvaneet vaatimukset, sekä potentiaali uusille palveluyrityksille.
Tavoitteet
Hankkeen pitkänvälin tavoitteena on alueen vaikuttavuuden parantuminen ja sen myötä alueen houkuttelevuuden parantuminen kilpailtaessa
uusista yrityksistä, työvoimasta ja opiskelijoista. Lyhyen aikavälin tavoitteena on uuden teollisuuden ja palveluyritysten sijoittuminen alueelle. Määrällisinä tavoitteina on luoda uusia työpaikkoja sekä säilyttää
vanhat työpaikat suurteollisuusalueella sekä turvata alueen työvoiman
saatavuus. Hankkeella pyritään aikaansaamaan tai myötävaikuttamaan
60 uuden työpaikan ja 5 uuden yrityksen syntymiseen.
Hankkeen uutuusarvo
Klusterimallin rakentaminen ja sen hyödyntäminen kilpailussa sijoittujista, työntekijöistä sekä opiskelijoista.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kemian- ja prosessiteollisuuden yritykset, prosessiteollisuuden palvelutarjontayritykset, palveluyritykset, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita
tarjoavat yritykset ja oppilaitokset.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Tutkitaan vaikuttavuus nykytasolla
2) Laaditaan suunnitelma vaikuttavuuden parantamiseksi
3) Kehitetään ja vahvistetaan paikallista kemian verkostoa yhteistyössä
oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa
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4) vahvistetaan tutkimus- ja tuotekehitysympäristön hyödyntämistä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa
5) Osallistutaan messuille ja seminaareihin
6) Tuotetaan ja yhdenmukaistetaan markkinointimateriaalia
7) Sijoittumisselvitysten koordinointi
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tavoitteena on siirtää toiminta osaksi yhdistyksen sekä alueella toimivien infra- ja palveluyritysten toimintaa.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Matkat
Flat rate (15 %)
Yhteensä

96 000
104 000
40 000
14 400
254 400

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus (omarahoitus)
Yksityinen
Yhteensä

178 080
50 880
25 440
254 400

70 %
20 %
10 %
100 %

Kuntarahoitus on hakijan omarahoitusta. Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys ry:n hallitus on tehnyt periaatepäätöksen osallistua hankkeeseen.
Horisontaaliset periaatteet
· Hanke on sukupuolineutraali
· Hankkeella ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia
· Hanke tukee kestävämpää kehitystä useilla ohjelman mittareilla
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hanke etsii alueen yrityksille sopivia uusia palvelutuotteita/uutta liiketoimintaa olemassa olevaa teollisuutta sekä teollisuusinfraa hyödyntäen. Palveluliiketoiminta kehittyy todellisista tarpeista. Myös maakunnan tavoitteissa painopisteeksi nostettu biotalouteen
liittyvä prosessiosaaminen on korkealla tasolla. Hanke toimii "tiedonjakokanavana" suuryritysten tarjoamista mahdollisuuksista uusien innovaatioiden synnyttämiseen. T&K&I yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisena rahoittajan esittämin perusteluin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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37 § SMARTHOME4E (300778)
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 398 480 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Hankkeen taustalla on tarve hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua sekä tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä. Taustalla on myös STM:n laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Kokkolassa vanhustenhuollon
piiriin kuuluu tällä hetkellä lähes 5000 vanhusta, joista tukipalvelutoiminnan piirissä on n. 3000, kotihoidon n. 1300 ja laitosasumisen n. 400
vanhusta. Tulevina vuosina kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden on
kyettävä pitämään palvelu- ja laitosasumista tarvitsevien määrä kurissa,
jotta kustannukset pysyvät hallittavina.
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Kokkolan kaupungin vanhustenhuollon ja yritysten kanssa. Vuoden 2014 pro gradu tutkielmiin liittyen
Kuusikummun palvelutaloon on asennettu pilottitestaukseen järjestelmä,
jota voidaan hyödyntää tässä hankkeessa.
Tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
1) luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona
asumisen tueksi
2) kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhustenhuollon tarpeisiin
3) ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta sekä tarjota
sen kautta
- vanhustenhuollon toimintaa tukevaa tietoa asukkaista
- ratkaisuja asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
- vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita asukkaalle
Pidemmällä aikavälillä SmartHome4E-palvelualustan avulla saadaan aikaan säästöjä sairaanhoito- ja terveydenhoitokuluihin. Palveluntarjoajat
ja kuntapäättäjät saavat ennakkotietoa ikääntyvästä väestöstä, jolloin he
pystyvät varautumaan tulevaan ja kohdistamaan käytettävissä olevat resurssit paremmin. Ikääntyvien ihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin ja heidän elämänlaatunsa paranee.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen uutuusarvo
SmartHome4E-palvelualusta mahdollistaa uudenlaisen toimintakonseptin luomisen, jossa palvelualustan älykkäitä langattomia mittauksia ja virikkeellisiä palveluja apuna käyttäen tuetaan ikääntyvien ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään turvaten terveyttä ja toimintakykyä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kokkolan vanhustenhuollon tukipalvelutoiminnan ja kotihoidon piiriin kuuluvat henkilöt tai niiden piiriin
mahdollisesti lähiaikoina siirtyvät.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) SmartHome4E- palvelukonseptin valmistelu
2) SmartHome4E-palvelukonseptin analysointimenetelmien kehittäminen
3) SmartHome4E-palvelualusta
4) SmartHome4E-monitorointiratkaisu
5) SmartHome4E-palvelukonseptin demostrointi oikeassa ympäristössä
6) Projektin tiedotus
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tavoitteena on, että ulkopuolinen yritys, jo olemassa oleva tai
mahdollisesti syntyvä, ottaa SmartHome4E-palvelualustan omaan tuotevalikoimaansa ja ylläpitää sitä. Avoimeksi suunnitellulle palvelualustalle
on kaikilla yrityksillä mahdollisuus tuoda omia palveluitaan myyntiin,
jonka ansioista se jää elämään myös hankkeen jälkeen.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

269 338
36 000
28 500
64 642
398 480

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
Muu julkinen (omarahoitus)
Yhteensä

278 937
99 619
19 924
398 480

70 %
25 %
5%
100 %

Kuntarahoitusta on haettu Kokkolan kaupungilta (kaupunginhallituksen
käsittely 4.12.).
Horisontaaliset periaatteet
Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta.
Hankkeessa kehitettävät ratkaisut palvelevat tasapuolisesti sukupuoleen
katsomatta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kestävän kehityksen näkökulmasta hanke edistää erityisesti hyvinvointia
sekä kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitettävän älykkään monitorointijärjestelmän avulla luodaan toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tueksi. Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen, toimintakykyinen
ja turvallinen kotona asuminen pidempään. Hankkeen avulla pystytään
tarjoamaan SmartHome4E-palvelualustan avulla sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu ennakoivan hoitotyön tueksi.
Hanke mahdollistaa myös uudenlaisen toimintakonseptin luomisen, jonka ympärille on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vanhushuollon kanssa. Vanhushuollon tukipalveluiden ja
kotihoidon yksiköistä nousevat tarpeet ovat keskeisemä ja suuntaaantavana osana tässä hankkeessa.
Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta
myönteisen kuntarahapäätöksen 1.12.2014. Todettiin, että rahoittaja käy
hakijan kanssa vielä mm. kustannusarviota koskevan
tarkentavan keskustelun.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisena rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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38 § ÄLYKÄS AUTOMAATIO JA TEOLLINEN INTERNET (300748)
Hakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto/KYC
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 739 998 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Edellinen teollinen vallankumous oli seurausta tietokoneiden mukanaan
tuomasta sähköisestä tietojenkäsittelystä. Seuraavan tuottavuushypyn on
ennustettu tulevan teollisesta internetistä; koneet ja laitteet tulevat älykkäiksi sekä tietoisiksi omasta tilastaan ja kykenevät kommunikoimaan
oman tilansa joko toisilleen tai erilaisille palveluille. Päätöksenteko automatisoituu ja sitä tapahtuu prosessin kaikilla tasoilla, prosessiteollisuudessa, logistiikassa, terveydenhoidossa sekä ylipäätään kaikissa yhteiskunnan tuotannollisissa prosesseissa. Esitetty hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen kohottamalla edelleen toteuttajaorganisaatioiden
osaamista aiheesta, kohdeyritysten osaamista ja mahdollisuuksia testata
ja toteuttaa teollisen internetin sovelluksia sekä ylipäätään kykyä hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia a) oman kilpailukykynsä parantamiseksi b) uusien tiedon hallintaan ja analysointiin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseksi.
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on
1) Toteuttajaorganisaatioiden (Centria, KYC) osaamisen kehittäminen
ja langattomien mittausten ja automaatio-osaamisen integroiminen
uudeksi osaamiseksi
2) Osallistuvien kohdeyritysten osaamisen kasvattaminen, mahdollisuus
testata ja toteuttaa teollisen internetin sovelluksia sekä ylipäätään
hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia
3) Chemplant koetehtaan uusitun automaatiojärjestelmän integroiminen
ja valmistelu älykkään automaation ja teollisen internetin koealustaksi
4) rakentaa koealustan rinnalle älykkääseen mittaukseen liittyvä toimintaympäristö, jossa tuotetaan uutta erilaista anturidataa ja jota voidaan
käyttää teollisen internetin esittely-ympäristönä
5) teollisen internetin, älykkäiden ratkaisujen ja langattoman tiedonsiirron teknologinen tutkimus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6) verkostoitumisen jatkaminen ja kansainvälisten, samaan aihepiiriin
liittyvien projektien mahdollinen valmistelu
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Teollinen internet muokkaa syvällisesti yritysten toimintakenttää. Kyselyjen mukaan valtaosa (70 %) yritysjohtajista ei kuitenkaan tiedä riittävästi tai heillä ole suunnitelmia teollisen internetin hyödyntämisestä.
Suhteellisen lyhyellä, muutaman vuoden säteellä, ko. projektilla kautta
voidaan viedä tietämystä ja osaamista yrityksiin, tutkia eri mahdollisuuksia sekä toteuttaa testaus-, demo- ja oppimisympäristöjä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on Kokkolan Industrial Park –
alueen teollisuus ja sitä palvelevat yritykset. Projekti soveltuu kuitenkin
yleisesti Kokkolan seutukunnan alueen teollista internetiä mahdollisesti
hyödyntäville yrityksille.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Rakennetaan Chemplantin yhteyteen erillinen uusien teknologioiden
oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö
2) Rakennetaan älykkääseen mittaukseen liittyvä toimintaympäristö
3) Kehitetään ja hyödynnetään jo olemassa olevaa ennakoivan kunnossapidon mittalaitekantaa älykkään automaation ja teollisen internetin
ratkaisuissa
4) Tutkitaan älykkäiden mittausten soveltamista erilaisissa teollisissa
prosesseissa, tehtaissa ja tuotantolaitoksissa käytettävien järjestelmien, järjestelmäväylien, valvomosovellusten ja radioverkkojen kanssa
syntyvissä teollisen internetin sovelluksissa
5) Tutkitaan mahdollisuutta kansainvälisen yhteisen jatkoprojektin rahoitus ja konsortion kokoamiseen/liittymiseen konsortioon teollisen
internetin alueelta.
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tuloksena syntyvät pilotit pyritään tuotteistamaan tai ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä. Pilotit julkaistaan (kohdeyritysten
liiketoimintasalaisuudet huomioon ottaen) ja niissä syntyneet käytänteet
ovat jatkossa käytettävissä. Mahdollisuuksien rajoissa projektissa hankittu osaaminen integroidaan opetukseen sekä mahdollisiin uusiin hankkeisiin.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Kone- ja laiteinvestoinnit
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

534 270
11 500
54 000
12 000
128 228
739 998
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
-Kosek
148 000
-Centria (omarah)
18 576
Muu julkinen/KYC (omarah)
Yksityinen
Yhteensä

517 997
166 576

70 %
22,5 %

18 425
37 000
739 998

2,5 %
5%
100 %

Yksityinen rahoitus kerätään hankkeen aikana hankkeeseen
osallistuvilta yrityksiltä.
Horisontaaliset periaatteet
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologisten tarpeiden ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan.
Hankkeella ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Tehdään kokouksessa.
Rahoittajan perustelu: Tarkennetaan kokouksessa.
Käsittely: Todettiin, että rahoittaja käy vielä hakijan kanssa
mm. kustannusarviota ja yksityistä rahoitusosuutta koskevan
tarkentavan keskustelun 8.12. Lisäksi todettiin, että Kosek on
tehnyt hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen 3.4.2014.
Rahoittajan/puheenjohtaja esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi EU –hankkeena Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR
varoin. Rahoittaja varaa oikeuden käydä vielä hakijan kanssa
tarkentavat neuvottelut hankkeen kustannusarviosta ja yksityisen rahoituksen määrästä.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa ovat mukana KeskiPohjanmaan keskeiset tutkimus-, koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot sekä alueen teollisuus- ja ohjelmistoyritykset. Chemplant
koetehtaan automaatiojärjestelmän uusiminen mahdollistaa demostraatioalustan yritysten koekäyttöön sekä oppilaitosten tietotekniikan ja kemian koulutusjärjestelmien uudistumisen. Kemian prosessiteollisuuden prosessiosaaminen, kunnossapidon vaatimukset, tietotekniikan hyödyntäminen sekä alueellisen osaamisen lisääminen nivoutuvat hankkeessa hyvin yhteen.
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Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisena rahoittajan esittämin perustein.
Koska hankkeen julkinen tuki ylittää 400 000 €, hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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39 § OMA REITTI (100426)
Hakija
Ohjelma

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014 –
2020 Suomen rakennerahastoohjelma
Toimintalinja
TL 4: Koulutus, ammattitaito, elinikäinen oppiminen (ESR)
Eritystavoite
9.1: Kasvu- ja rakennemuutosalojen
koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteutusaika
1.1.2015 – 31.12.2016
Kokonaiskustannusarvio 310 440 €
Vastuuviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa
Hankkeen avulla haetaan ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen koulutus mahdollistaisi
entistä enemmän tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen koulutuspalvelun nuorille. Tavoitteena on lisätä opintojen läpäisyä ja ehkäistä
keskeyttämistä. Kohderyhmänä ovat ne nuoret, joiden opinnot
uhkaavat keskeytyä tai viivästyä.
Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena on lisätä läpäisyä ja varmistaa koulutustakuun toteutuminen.
Tavoitteena on myös lisätä työelämälähtöisyyttä, oppimisympäristöjen monipuolisuutta, työvaltaista koulutusta, opiskelijoiden
hyvinvointia sekä osallisuuden vahvistamista.
Hankkeen tavoitteena on ottaa huomioon tutkinnon perusteiden
uudistus, osaamisperusteisuus, opitun tunnistaminen ja tunnustaminen, Valma uudistus sekä osaamispisteet.
Hankkeen keskeinen sisältö ja uutuusarvo
Perustetaan Pysäkit, joihin ohjataan ne nuoret, jotka ovat tippumassa järjestelmästä. Pysäkissä toimii reittisuunnittelija ja reittiohjaaja, jotka ottavat kokonaisvaltaisen vastuun niistä nuorista,
jotka uhkaavat tippua järjestelmästä. Oma reittisuunnittelijan
tehtävänä on räätälöidä opiskelijalle yksilöllinen polku.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
· kaikki Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä aloittavat
opiskelijat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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·
·
·

ne opiskelijat, jotka uhkaavat tippua koulutusjärjestelmästä
tai joiden opinnot uhkaavat viivästyä
heikossa koulutusasemassa olevat opiskelijat, HOJKSopiskelijat, maahanmuuttajat, romaanit jne.
Kokkotyö-säätiö pajoilla olevat nuoret

Hankkeen keskeiset toimenpiteet
Hankkeessa pilotoidaan pysäkit, joihin ohjataan ne nuoret, jotka
ovat vaarassa tippua koulutusjärjestelmästä. Pysäkkeihin palkataan reittisuunnittelija ja reittiohjaajia luomaan palvelun piiriin
tuleville nuorille yksilöllisiä kouluttautumispolkuja. Opiskelijoiden avuksi kehitetään avoimen ammattiopiston opintokokonaisuus. Hankkeessa myös käydään läpi ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat opintojen työvaltaisuuden kehittämiseksi. Valmistavat sekä valmentavat koulutukset järjestetään Valma-koulutukseksi. Kokkotyösäätiön pajoja opinnollistetaan.
Tavoiteltavat keskeiset tulokset
· Avoin ammattiopisto palvelutarjotin (sisältää omat ja yhteistyökumppaneiden tuottamat moduulit myös Valman)
· Opinnollistetut työpajat /Kokkotyö-säätiö
· Työvaltaiset toteutussuunnitelmat osasta perustutkintoja
(sekä opetussuunnitelma, että näyttötutkinnot) ja myös yhteiset tutkinnon osat
· Reittiopas ja reittikuvaus (eri tavoista suorittaa tutkinto)
· Pysäkit keskeyttämisvaarassa oleville ja reittisuunnittelija ja
reittiopas tuotekortti sekä toiminnan pilotointi
Kattavimpana tuloksena on hankkeessa mukana olevien opiskelijoiden mahdollisuus hankkia ammatti vaihtoehtoisin menetelmin ja näin heidän mahdollisuutensa työllistyä paranee.
Horisontaaliset periaatteet hankkeessa
Hankkeen tavoitteena on sukupuolisen tasa-arvon edistäminen
Hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia
Hanke tukee sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä
Toiminnan jatkuvuus
Opinnollistetut pajat ja puretut opetussuunnitelmat jäävät hankkeen jälkeen käyttöön. Avoimen ammattiopiston tarjonnan aukikirjoittaminen palvelee jatkossa opiskelijoita, ohjaajia ja yhteistyökumppaneita.
Valman moduulien aukikirjoittaminen palvelee toimijoita jatkossakin.
Oma Reitti suunnittelijan ja ohjaajan toiminta pyritään saamaan
vakiintuneeksi malliksi yhdessä Pysäkkitoiminnan kanssa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
232 000
Ostopalvelut
39 000
Flat rate
39 440
Kustannukset yhteensä
310 440
Hankkeen rahoitussuunnitelma (€)
ESR + valtion rahoitus
248 348
Kuntien rahoitus
62 092
Rahoitus yhteensä
310 440

Rahoittajan esitys
Rahoittaja esittää hankkeen rahoitettavaksi ehdollisesti Kestävää
kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjasta 4 (erityistavoite 9.1).
Perustelut: Hanke on erityistavoite 9.2 9.1. investointiprioriteetin mukainen hanke. Hankkeessa myös luodaan opintojen läpäisyä ja opintojen keskeyttämisen ehkäisyä tukevia palveluja
Kaustisen seutukuntaan.
Hakija on muokannut hakemuksen toimenpiteitä sekä kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessaan 13.11.2014
päättämien linjausten mukaisesti.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hyväksytään rahoittajan
esityksen mukaisena, ehdollisuus tarkentaen.
Käsittely: Keskusteluissa nousi esille, että vastaavaan toimintalinjaan ja erityistavoitteeseen on avoinna parasta aikaa myös
valtakunnallinen ESR-haku. Todettiin, että K-S ELY-keskuksen
haku on avattu jo ennen tarkempaa tietoa valtakunnallisesta hausta, joten hanke käsitellään alueellisena. Toimintalinja 4 todettiin hankkeelle oikeaksi. Valtaosa kuntarahasta tulee koulutusyhtymältä ja Kokkotyösäätiöltä omarahoitusosuutena (85%).
Lopun kuntarahan osalta oli vielä hiukan epäselvää. siitä, tuleeko se haettavaksi esim. Kokkolan kaupungilta. Rahoittaja totesi
hankkeen jalkauttavan ao. palvelun nyt koko maakunnan käyttöön (ollut tähän saakka pitkälti Kokkola keskeistä). Liitto toivoi, että hankkeen ohjausryhmään varataan asiantuntijan paikka
Keski-Pohjanmaan liitolle.
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Sihteeristön päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi EU –
hankkeena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR –
varoin, ehdolla, että tarvittava kuntarahoitus on kunnossa. Rahoittaja käy hakijan kanssa vielä täsmentävät keskustelut hankkeesta.
--Tom Saksa saapui § käsittelyn aikana klo 13.35.
Teppo Rekilä saapui § käsittelyn aikana klo 13.35.
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40 § LAIKO2020 –JOUSTAVA OPETTAJIEN AIKUISKOULUTUS (100348)
Sihteeristön käsitteli Jyväskylä yliopiston/KYC jättämän hankehakemuksen kokouksessaan 13.11.2014 (§ 21). Sihteeristön
päätös hankkeesta oli kielteinen. Hankkeelle esitetty julkinen
tuki ylitti 400 000 €, joten todettiin, että hanke tulee viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Hakija on kuitenkin peruuttanut hakemuksensa.
Sihteeristön puheenjohtajan ehdotus: Merkitään hankkeen
peruuntuminen tiedoksi. Peruutuksesta johtuen hanketta ei ole
tarpeen viedä edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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41 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN 2014-2020 JÄTETYT VIRALLISET HAKEMUKSET/KESKI-POHJANMAA
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan/Keski-Pohjanmaan alueellinen rahoitus on jätettynä seuraavat
viralliset rahoitushakemukset:
EAKR
TL 1
300713

Hanke
ABC- Active Business Cluster

Hakija
KOSEK

300240

Kokkolan suurteollisuusalueen
vaikuttavuuden
parantaminen
KeskiPohjanmaan pkyritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja
edellytykset Kiinan markkinoille selvityshanke

KOSEK

KOSEK

Auki

SmartHome4E

Jyväskylän
yliopisto/KYC
Jyväskylän
yliopisto/KYC

Käsittelyssä sihteeristössä
4.12.

300774

TL 2
300778
300091

300748

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Smart Services –
Palvelukonseptit
monialaisessa ympäristössä
Älykäs automaatio
ja teollinen internet

Centria

Käsittely/päätöstilanne
Hyväksytty sihteeristössä
13.11.
Menossa mkh käsittelyyn
Käsittelyssä sihteeristössä
4.12.

Auki

Käsittelyssä sihteeristössä
4.12.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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ESR
TL 3
100163
100299

Kulturkusten

Auki
Södkustens
landskapsförbund rf
K-P:n aikuiskou- Käsitelty sihteeristössä
lutus
13.11. (auki)

100305

Edelläkävijyyttä ja eväitä
työurien pidentämiseen
Ohjuri

100504

Integra

100535

SORMUS

TL 4
100202

LIKE

Jyväskylän yliopisto/KYC

100348

LAIKO

Jyväskylän yliopisto/KYC

100231

SMART
CAMPUS

Jyväskylän yliopisto/KYC

100335

CentriAlumni

100594

Vauhtia väylälle

100426

Oma Reitti

100420

Ammattitaidon
saavuttamisen
väylät

Centria ammattikorkeakoulu
Oy
Centria ammattikorkeakoulu
Oy
K-P:n koulutusyhtymä
K-P:n koulutusyhtymä

K-P:n aikuiskou- Käsitelty sihteeristössä
lutus
13.11. (auki)
Kokkotyösäätiö Kielteinen sihteeristössä
13.11.,MYR käsittely
11.12. (ohjaus seuraavaan hakuun)
Kokkotyösäätiö Käsitelty sihteeristössä
13.11. (auki)
Kielteinen sihteeristössä
13.11., edelleen MYRriin
Kielteinen sihteeristössä
13.11., jonka jälkeen
hakija peruuttanut hakemuksen
Hyväksytty sihteeristössä 13.11., edelleen
MYRriin
Kielteinen sihteeristössä
13.11.
Hyväksytty sihteeristössä 13.11. Odottaa rahoittajan päätöstä.
Käsittelyssä 4.12. sihteeristössä
Kielteinen päätös sihteeristössä 13.11. Edelleen
MYRriin

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
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Käsittely: EAKR:n osalta todettiin lisäksi, että yritystukihakemuksia on
jätettynä ohjelmaan 36 kappaletta ja näiden haettu tuki on yhteensä 4,8
milj. €.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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42 § KESKI-POHJANMAAN TUKITASOT RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Ohjelmakautta koskevat lainsäädännöstä tulevat maksimitukitasot:
EAKR
Rahoittaja Hanketyyppi
K-P liitto
Kehittämishanke
K-P liitto
Kehittämishanke, johon
sisältyy investointi
K-P liitto
Perusrakenteen investointi (kunnille)
K-P liitto
OKM:n hallinnonalan
kehittämishanke
K-P liitto
OKM:n hallinnonalan
investointihanke
K-S ELY- Ympäristöön ja luonkeskus
nonvaroihin liittyvä
kehittämishanke
K-S ELY- Ympäristöön ja luonkeskus
nonvaroihin liittyvä
kehttämishanke, johon
liittyy investointi
K-S ELY- Liikenteeseen ja infraan
keskus
liittyvä kehittämishanke
K-S ELY- Liikenteeseen ja infraan
keskus
liittyvä investointihanke

TEM

Enimmäistukitaso
80 %
Kehittämisosio 80 %
Investointiosio 70 %
70 %

OKM

80 %

OKM

70 %

YM

80 %

YM

70 %

LVM

80 %

LVM

70 %

TEM
TEM

ESR
Rahoittaja Hanketyyppi
Enimmäistukitaso
Kaikki
kaikki
kaikki
80 %*
*pl. julkiset työvoimapalvelut, joiden osalta tuki voi olla 100 %
YRITYSTUET/EAKR
Rahoittaja
K-S ELY-keskus

Hanketyyppi
Yritysten kehittämisavustus/investointi

K-S ELY-keskus

Yritysten kehittämisavustus/kehittämistoimenpiteet
Toimintaympäristön kehittämisavustus/investointi
Toimintaympäristön kehittämisavustus/kehittäminen

K-S ELY-keskus
K-S ELY-keskus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Maksimitukitaso
Pieni yritys 35 %
Keskisuuri yritys 25 %
Suuri yritys 15 %
50 %
45 %
80 %
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Rahoittajilla on oikeus hankekohtaisesti harkita tukitaso lainsäädännön antamissa puitteissa. Lainsäädännön mukainen maksimitukitaso voidaan yksittäisen hankkeen kohdalla ylittää vain
erityisestä perustellusta syystä.
Selkeimpiä lakimuutoksia edelliseen ohjelmakauteen verrattuna:
1) liiton maksimitukitasot (TEM hallinnonala) ovat sekä investoinneissa että kehittämishankkeissa edellistä kautta korkeammat
2) Koko maakunnassa on mahdollista myöntää yritystukia samoilla maksimitukitasoilla (aikaisemmin Kaustisen seutukunnan tukitasot olivat Kokkolan seutukuntaa korkeammat)
3) Muuta?
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy Keski-Pohjanmaalla
käytettäviä tukitasoja koskevan keskustelun ja tekee tarvittaessa
asiaan liittyvät esitykset maakunnan yhteistyöryhmälle.
Käsittely: Alustuksessa ja käydyssä keskustelussa nousi esille
mm. seuraavaa:
- K-P liitto esitti lähtökohdaksi tukitasojen hankekohtaista harkintaa, riippuen hankkeen merkittävyydestä, makon/ toimeenpanosuunnitelman painotuksista, tarvittavan kuntarahan kerryttämisestä jne.
- K-S ELY-keskukset yritystukipäätökset tehdään alussa lähtökohtaisesti edellisen kauden linjauksilla, kunnes linjauksia v.
2015 tarkistetaan
- yritystuissa maksimitukitasoja on päättyvällä kaudella käytetty
vain ns. huippuhankkeissa
- esillä oli myös IP alueen erityisaseman huomioiminen K-S
ELY-keskuksen linjauksissa sekä Kaustisen seutukunnan toive
siitä, että taustalla oleva 6-alue status/perintö otettaisiin ”henkisesti” huomioon
- maaseuturahaston osalta todettiin rahoituksen käytön laajenevan kattamaan alle 50 henkeä työllistävät yritykset (tukitaso max
35 %).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että hankkeiden osalta tullaan jatkossa noudattamaan hankekohtaista tukitasovaihtelua. Hankekohtaisessa tukitason määrittelyssä huomioidaan ensisijaisesti hankkeen luonne ja merkittävyys, miten
hanke tukee maakuntaohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjä painotuksia (yritystukien osalta esimerkiksi
kasvuhakuiset yritykset, yritysten kansainvälistyminen, työllisyyden edistäminen). Lisäksi tukitasomäärittelyyn vaikuttaa ohjelmatasolla vaadittava kuntaraha ja sen kerryttäminen.
---
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43 § AVATTAVAT ALUEELLISET HAUT KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy keskustelun seuraavista avattavista EAKR ja ESR hauista.
Käsittely:
EAKR haku
Liitto avaa suoran teemoitetun EAKR haun maaliskuun 2015 alussa (haku auki 2-3 viikkoa). Teemoitus on vielä auki. Avattavia teemoja työstetään alkuvuodesta pidettävissä MAKO toimintalinjojen kokouksissa.
Hakuteemaesitykset tuodaan sihteeristön ja MYRrin käsiteltäväksi.
EAKR:n osalta on hyvä vielä keskustella E-P:n ja Keski-Suomen ELYjen kanssa siitä, järjestetäänkö ELY-keskuksen EAKR haku (ympäristöhankkeet) samassa yhteydessä.
ESR
Keski-Suomen ELY-keskus avaa seuraavan ESR –haun vuodenvaihteessa ja haku päättyy helmikuun puolivälissä. Jatkossa ESR haut toteutetaan
pääsäätöisesti 2 krt/vuosi.
Yhteistyöryhmän sihteeristö kävi keskustelun avattavista ESR –
hakuteemoista.
Sihteeristö esittää ainakin seuraavia teemoja/painotuksia yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
* Työvoimapalveluiden tarjoajien, koulutuksen tarjoajien ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen
*Alle 1 vuoden työttömänä olleet yli 30-vuotiaat työttömät erityiskohderyhmäksi
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
*Kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavan koulutuksen osuvuus
*Uudet työssäoppimisen kannustavat mallit
*Nuorten yrittäjyyden tukeminen
*Keski-Pohjanmaa Digitalisaation ”laboratorioksi” teema ja tähän liittyvä koulutuksen kehittäminen
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TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
*Työ- ja toimintakykyä edistävät uudet kokeilut
Sihteeristön ESR keskustelussa nousi esille myös seuraavaa:
- kehittäjäorganisaatioiden tukemisesta kehittämisen tukemiseen
- työllisyyden hoito siirtymässä pikkuhiljaa valtiovierailun jälkeen takaisin kunnille 50 vuoden janalla
- kansallisten määrärahojen pienetessä painetta entistä enemmän ESR
puolelle
- uusyrittäjyys/jatkoyrittäjyys; yrittäjien ikärakenne huomioiden jatkajien/potentiaalisten jatkajien yritysosaamisen kehittäminen
- oppisopimusmenettelyn monipuolistaminen ja kehittäminen (esim. 3
vuotta aivan liian pitkä yritysten näkökulmasta)
- suurhankkeet ja niihin liittyvien työmarkkinoiden kehittäminen
Sihteeristön päätös: Sihteeristö esittää seuraavat ESR hakuteemat yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
* Työvoimapalveluiden tarjoajien, koulutuksen tarjoajien ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen
*Alle 1 vuoden työttömänä olleet yli 30-vuotiaat työttömät erityiskohderyhmäksi
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
*Kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavan koulutuksen osuvuus
*Uudet työssäoppimisen kannustavat mallit
*Nuorten yrittäjyyden tukeminen
*Keski-Pohjanmaa Digitalisaation ”laboratorioksi” teema ja tähän liittyvä koulutuksen kehittäminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
*Työ- ja toimintakykyä edistävät uudet kokeilut
---
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44 § VALTAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HAUT
Tällä hetkellä avoinna olevat valtakunnalliset haut
Valtakunnallinen ESR -haku ajalla 1.10.-1.12.2014.
TL 4: Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyössä
Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR toimenpidekokonaisuuksien haku ajalla 6.10.-8.12.2014.
TL 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen.
Päättyneet valtakunnalliset haut
Keski-Suomen ELY-keskuksen 14.11.2014 päättyneeseen valtakunnalliseen hakuun TL 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus,
erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen, on jätetty KeskiPohjanmaalta ainakin ”Hubi – nuorten ohjauksen solmukohta”
hakemus (101046) Kokkolan kaupungin toimesta.
STM:n 26.11. päättyneeseen ESR hakuun TL 5: Sosiaalinen
osallisuus ja köyhyyden torjunta, ei ole tietomme mukaan jätetty
hakemuksia Keski-Pohjanmaalta.
Tekesin 31.10 päättyneestä EAKR-tutkimushausta ei ole tarkempaa tietoa tällä hetkellä.

Avautumassa olevat haut
IP alueen teemahaku
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot sekä rakennerahastosta
vastaavat ELY-keskukset käynnistävät ylimaakunnallisen teemahaun puualan- ja kaivostoiminnan hankkeiksi. Teemahakuun
liittyviä hakemuksia voidaan jättää viranomaisille normaalin
hakukierroksen yhteydessä alkuvuodesta siten, että haku sulkeutuu 16.2.2015.
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Toimenpiteet kohdistuvat alueelle, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon,
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on kumppaneita vähintään kahdesta maakunnasta. Tukihakemus tulee
jättää ensisijaisesti sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle,
jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat.
Ylimaakunnalliseen teemahakuun liittyvät teemapaperit ja
hankkeiden valintakriteerit löytyvät alla olevista linkeistä. Kajaanissa 8.1.2015 järjestettävän info- ja verkostoitumistilaisuus
asiasta järjestetään Kajaanissa 8.1.2015.
·

Puun uudet käyttömuodot teemapaperi (pdf)

·

Kaivannaisala teemapaperi (pdf)

·

Teemahaun valintakriteerit (pdf)

Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun
asiasta sekä merkitsee tiedoksi. Valtakunnallista ja ylimaakunnallisista hauista ja niiden kohdentumisesta Keski-Pohjanmaalle
informoidaan edelleen MYRriä.
Käsittely: Todettiin, että
o Tekesin 31.10 päättyneeseen EAKR-tutkimushakuun
(INKA) on ilmeisesti jätetty Kokkola-Kajaani-Mikkeli
yhteistyönä Vihreän teollisuuden ratkaisuihin pohjautuva
esitys
o Hubi-nuorten ohjauksen solmukohta –hankkeen saaneen
alustavasti vihreää valoa K-S ELYstä. Tarkentavat neuvottelut hankkeesta käydään 4.12. Hubi –hankkeessa osatoteuttajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja
Vetelin kunta
o avattavat IP hakuteemat sopivat hyvin Keski-Pohjanmaan
kehittämiskuvioihin ja osaamisaloihin
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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45 § ELY-KESKUKSIA KOSKEVA LAKI LAUSU NNOLLA
ELY-keskuksia koskeva laki on lausunnolla.
Esityksen mukaan jatkossa Keski-Pohjanmaata koskevat kuljetustukiasiat hoidettaisiin jatkossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta ja
kalatalousasioista vastaisi Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että lausunnonaikaa asetusluonnoksesta on jatkettu
8.12. saakka. Edellä mainitun lisäksi Tekes-asiat ovat siirtymässä Pirkanmaan ELY-keskukseen ja yritysten kehittämispalvelut KeskiSuomen ELY-keskukseen.
Ilmaan heitettiin myös ajatus maakunnallisesta työryhmästä, johon Keski-Pohjanmaata koskevat eri valtionhallinnon asiat olisi koottuna. Paikallistuntemusta ja kokonaisnäkemystä ei pidä hukata.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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46 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käsittelee muut esille otetut asiat.
Käsittely:
Puheenjohtaja otti esille seuraavat asiat:
1) HANKKEIDEN KÄSITTELYPROSESSIN JOUHEVOITTAMINEN
- hankekäsittelyn marssijärjestyksestä on nähty tarpeelliseksi vielä
käydä keskustelua (päärahoittajan ja kuntarahoittajien roolit
- liitto toivoo, että päärahoittaja voisi tutustua hankkeeseen ja valmistella hankkeen riittävän pitkälle ennen kuin se viedään kuntarahoitusprosessiin
-

jatkossa lähtökohtana Keski-Pohjanmaan liitossa on, että päärahoittaja eli liiton hankevalmistelijat tutustuvat esitettyyn hankkeeseen ja kutsuvat sekä hakijan että kuntarahoittajat yhteiseen
hanke-esittelyyn/neuvotteluun. Päärahoittaja käy em. esittelyn/neuvottelun ja siinä myös kuntarahoittajilta saadun palautteen
pohjalta hakijan kanssa tarvittavat täydentävät neuvottelut (hankkeen sisältö, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma). Päärahoittajan todettua hankkeen rahoituskelpoiseksi ja ”valmiiksi” hanke
viedään kuntarahoitusprosessiin ja edelleen sihteeristön/MYRrin
käsiteltäväksi

-

Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkeet valmistellaan ja arvioidaan vastuuvalmistelijan (esittelijän) toimesta, käsitellään sen
jälkeen Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusryhmässä, jonka
jälkeen käydään vielä tarkentavat neuvottelut hakijan kanssa.
Tämän jälkeen hanke etenee kuntarahoitusprosessiin ja edelleen
sihteeristön/MYRrin käsittelyyn (kuntarahakeskustelu olisi hyvä
olla rahoittajaryhmän ja sihteeristön käsittelyn välissä)

-

kuntarahoittajista Kosek (ja isommista hankkeista myös Kokkolan kaupunki) ovat ilmoittaneet järjestävänsä vielä oman hankeesittelyn erikseen

-

keskustelussa nostettiin esille myös ”kuntarahapussin” valtuuttaminen esimerkiksi Kuraryhmälle (keskustelun avaus tästä) sekä
Kaustisen seutukunnassa viritetty keskustelu viranhaltijapäätöksenä tehtävästä kuntarahasta (€/as. pohjalta).

-

K-S ELYn edustaja piti kevyttä tiedonvaihtomenettelyä (liitto,
ELY, kuntarahoittajat) toivottavana esimerkiksi 2-3- viikkoa ennen sihteeristön kokousta
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2) HANKKEEN PERUSTELUT
- käytiin keskustelu siitä, että voiko hankkeen hylkäysperusteena
olla se, että hanke ei vastaa hakuteemaa, jos taustalla on lisäksi
jatkuvan haun menettely
- todettiin, että lainsäädäntöä voi tältä osin tulkita kahdella tavalla
(jatkuva haku tai vaihtoehtoisesti määräaikaishaut)
3) HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT/ERITYISTAVOITTEIDEN PAINOTUKSET
- käydään seuraavassa kokouksessa läpi
4) LIKE -HANKKEEN (100202) KÄSITTELY MYRRISSÄ
-

-

-

K-S ELY-keskus kertoi tutustuneensa Jyväskylän yliopiston vastineeseen – vastine ei vaikuta tehtyyn päätösesitykseen eikä hakijan esittämälle neuvottelulle ole näin ollen tarvetta (Suomessa on
olemassa normaali oikaisuvaatimusmenettely)
Keski-Suomen ELY-keskus on saanut OKM:n lausunnon, mutta
se ei ole tullut vielä valmistelijalle saakka
Kokkolan kaupungin edustaja ehdotti hankekäsittelyn siirtämistä
11.12. jälkeiseen MYRriin
Liiton edustaja toi esille kommunikaation parantamistarpeen rahoittajien välillä; liitto on rahoittanut ao. hankkeeseen liittyvän
esiselvitystyön
rahoittaja nosti esille, että esitettyyn hankkeeseen sisältyvä kehittämisosio voisi olla mahdollista ESR –rahoitettavaa toimintaa,
jos hanketta jalostettaisiin niin, että koulutus/tutkinto-osio jäisi
pois
esillä oli myös Vaasan yliopiston maisterikoulutuksen Helsinkiin
jalkautuminen, jossa sairaanhoitopiiri oli valmis satsaamaan
maisterikoulutukseen; miksei vastaavasti esimerkiksi Kokkolan
kaupunki?

.
Sihteeristön päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Todettiin, että LIKE -hanke viedään 11.12. kokoontuvan MYRrin käsittelyyn ja keskusteluun siitä, että miten muokattuna voisi soveltua ESR rahoituksen
piiriin.
---
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47 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULU
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.12.2014.
Kevään sihteeristö/MYR kokousaikatauluesitys tehdään kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö päättää kevään kokousaikataulusta.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö päätti kevään 2015 kokousaikataulusta
seuraavasti:
Sihteeristö
20.1.
13.2.
13.3.
2.4.
8.5.
17.6.
MYR
30.1.
6.3.
24.4.
5.6.
---
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