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Maakunnan yhteistyöryhmän 2/2020
Kokousaika:
Kokouspaikka:

Keskiviikko 17.5.2020 klo 9.00-11.06
Sähköinen Teams -kokous

Yhteistyöryhmän jäsenet
jäsenet
varalla

taho, jota edustaa

Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Johanna Paloranta (pj)
Seppo Tastula
Arto Pihlajamaa
Ulla-Riitta Harju
Jussi Järvenpää
Stina Mattila
Piia Isosaari
Ben Weizmann
Terttu Korte
Olli Joensuu
Arto Alpia
Esko Ahonen
Petri Jylhä
Jukka Hillukkala
Lauri Laajala
Esa Kalliokoski

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kaustisen seutukunta
Perhon kunta

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät
valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Marko Muotio
Jouni Kytösaari
Keski-Suomen ELY-keskus
Timo Saari
Mika Palosaari (Hanna Auronen)
Pohjanmaan ELY keskus ja
Pohjanmaan TE-toimisto
Karin Kainlauri
Sirkku Wacklin
Pohjanmaan ELY-keskus
Karoliina LaakkonenPöntys
Anders Östergård
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Tom Saksa
Vesa Kojola
Pohjanmaan ELY/Team Fin palv.
Harri Varhama
Tove Lindell
L-S aluehallintovirasto (AVI)
Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä
kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia
järjestöjä
Mervi Järkkälä
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jan-Ove Nyman
Lea Haavisto
MTK Keski-Pohjanmaa
Paula Erkkilä
Juha Häkkinen
Pohjanmaan Kauppakamari
Petri Partanen
Miikka-Aukusti Heiskanen
SAK
Timo Rajaniemi
Esa Saari
AKAVA
Jaakko Kosonen
Kirsi Panula
STTK
Sirpa Nevasaari
Miia Tiilikainen
Kansalaisjärjestöt
Pysyvät asiantuntijat/aluevaikutusorganisaatiot
varsinainen
Tuija Vähäkuopus
Asmo Honkanen
Ismo Hakala
Marko Forsell
Jarmo Matintalo
Jussi Salminen
Elina Itäniemi

varalla
Hannu Lahtinen
Hanna Brännström
Anne Jokela
Jennie Elfving
Harri Lundell
Iiris Jurvansuu (saapui Salmisen tilalle)
Heidi Pasanen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

taho, jota edustaa
Geologian tutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus Luke
Kokkolan yliopistokesk. Chydenius
Centria-ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Soite
Leader ryhmät

Tarkastajan nimikirjaimet
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Läsnäolo- ja puheoikeus
Timo Pärkkä
Esa Kant
Jyrki Kaiponen
Teemu Räihä
Marita Mutka
Teija Tuunila
Jukka Keinänen
Anne Polso
Sirkku Wacklin

maakuntahallituksen pj
maakuntahall varapj
vt. maakuntajohtaja
sihteeristön pj
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus

Muut läsnä olleet
Tuija Puumala

MYR sihteeri

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR puheenjohtajisto
MYR puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

Johanna Paloranta
Terttu Korte
Timo Saari
Jan-Ove Nyman

Keski-Pohjanmaan liitto
alueen kunnat ja maakunnan liitto
valtion viranomaiset
sosiaalipartnerit

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
__________________
Johanna Paloranta
puheenjohtaja

_________________
Timo Saari
II varapuheenjohtaja (§ 8)

________________
Tuija Puumala
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
__________________
Petri Jylhä
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Lauri Laajala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

_____________________
Piia Isosaari (§ 6)
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastajan nimikirjaimet
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19.2.2020/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SEKÄ TEAMS KOKOUKSESSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat esteellisyyttä koskevat
menettelyt sekä muut käytännön kokousmenettelyt.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat
2) Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3) Todettiin Teams kokouksessa noudatettavat esteellisyyttä koskevat
menettelyt sekä muut käytännön kokousmenettelyt.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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19.2.2020/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille
pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat
allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin
pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Jylhä ja Lauri
Laajala.
--Myöhemmin kokouksen edetessä Lauri Laajala totesi olevansa esteellinen § 6
käsittelyyn ja pöytäkirjantarkastajaksi ao. § osalta valittiin Piia Isosaari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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19.2.2020/§3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN (MYR) KOKOONPANOON
Maakuntahallitus on nimennyt yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä
edustettuina olevia tahoja koskevat henkilömuutokset hyväksytään
maakuntajohtajan päätöksellä.
Maakuntajohtaja on päätöksellään 9.4.2020 hyväksynyt kyseisten tahojen
esityksestä seuraavat henkilömuutokset MYR kokoonpanoon:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Uusi varsinainen edustaja
Karoliina Laakkonen-Pöntys
ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualueen johtaja

Entinen varsinainen edustaja
Aulis Rantala
ympäristö ja luonnonvarat
- vastuualueen johtaja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Uusi varsinainen asiantuntija
Ismo Hakala
vt. johtaja

Entinen varsinainen asiantuntija
Tanja Risikko
johtaja

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi maakuntajohtajan
päätöksellä 9.4.2020 hyväksytyt henkilömuutokset yhteistyöryhmän
kokoonpanoon.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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17.6.2020/§ 4

4 § MYR II ja III VARAPUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain mukaan maakunnan yhteistyöryhmän ja sen puheenjohtajiston nimeää
maakuntahallitus. MYR II varapuheenjohtaja nimetään yhteistyöryhmässä
edustettuina olevien työmarkkina- elinkeino- ja kansalaisjärjestöjen esityksestä
ja III varapuheenjohtaja yhteistyöryhmässä edustettuina olevien valtiotahon
edustajien esityksestä.
Uudeksi MYR II varapuheenjohtajaksi on esitetty Pohjanmaan ELY-keskuksen
ylijohtaja Timo Saari.
Uudeksi MYR III varapuheenjohtajaksi on esitetty toiminnanjohtaja Jan-Ove
Nyman.
Tehdyt muutosesitykset ovat käsiteltävänä maakuntahallituksen 15.6.2020
kokouksessa ja tehty päätös todetaan MYR kokouksessa.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan maakuntahallituksen päätös
15.6. ja merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, että maakuntahallitus on kokouksessaan
15.6. hyväksynyt tehdyt esitykset ja merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 2
17.6.2020 § 5

5 § MUUTOKSET SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON
Sihteeristö 3.6.2020 § 2
Kokkolan kaupungilla on pysyvän asiantuntijan paikka maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Kokkolan kaupunki on esittänyt seuraavaa muutosta sihteeristön kokoonpanoon:
Entinen varaedustaja
Anne Pesola
Kosekin toimitusjohtaja

Uusi varaedustaja
Jonne Sandberg
Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja

Muutokset sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään muutosesitys tiedoksi ja
viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin muutosesitys tiedoksi ja vietäväksi edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
--MYR 17.6.2020 § 5
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy edellä esitetyn
henkilömuutoksen sihteeristön kokoonpanoon.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyy edellä esitetyn
henkilömuutoksen sihteeristön kokoonpanoon.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 5
17.6.2020 § 6

6 § KPKLU – VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN TKI -PALVELUPOLUISSA (308092)
Sihteeristö 3.6.2020 § 5
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen (EAKR)
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kokkolanseudun kehitys Oy, Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
1.9.2020-31.12.2022
Keski-Pohjanmaa
564 778 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa rakennetaan Keski-Pohjanmaan maakunnan ydinosaamiseen ja
älykkääseen erikoistumiseen tukeutuva, yrityslähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan perustuva, vähähiilisyyttä edistävä innovaatioekosysteemi.
Tavoitteena on mm. nostaa hankkeessa toimivien toteuttajien ja älykkään
erikoistumisen osaamista sille tasolle, että ko. toteuttajat ovat uskottavia ja
houkuttelevia EU-tasoisia kumppaneita ja omaavat valmiudet hankkia
kansainvälistä rahoitusta (suoraa EU rahaa ja muita rajat ylittävien
instrumenttien rahoitusta) ja näin valmistautua tulevan ohjelmakauden
pieneneviin aluerahoituksen resursseihin ilman että positiivinen alueen kehitys
pysähtyy.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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MYR 17.6.2020 § 6
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoittajan/K-P liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Teemu Räihä esitteli hankkeen ja sen keskeisimmät perustelut.
MTK Keski-Pohjanmaan edustaja Jan-Ove Nyman piti hankeen ajatusta hyvänä
ja toivoi, että hakijoilla olisi mahdollisuus toteuttaa esitetyn mukaista toimintaa,
vaikka hanke ei nyt rahoitusta saisikaan.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Kyseisen pykälän osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Piia Isosaari.
--Terttu Korte, Lauri Laajala, Marko Forsell ja Ismo Hakala poistuivat esteellisinä kokouksesta
(Teams ympäristöstä) pykälän käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 6
17.6.2020 § 7

7 § HIILIVIISAS SUOMETSÄN HOITO (308012)
Sihteeristö 3.6.2020 § 6
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:

Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen (EAKR)
Suomen metsäkeskus
Luonnonvarakeskus
1.8.2020-31.12.2022
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (Kaustisen,
Kokkolan, Järviseudun, Seinäjoen, Kuusiokuntien ja
Suupohjan seutukunnat)
456 379 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen päätavoite on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti
metsä- ja bioenergia-alan yrityksille. Hanke uudistaa ja monipuolistaa
suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja
vesistökuormitus alenevat. Hankkeen toimilla pyritään optimoimaan
kunnostusojitusten määrää kohdistamalla ojaverkoston ylläpitoon liittyvät
toimenpiteet nykyistä tarkemmin vain metsäkasvatuksen kannalta
välttämättömiin kohteisiin ja lisäämällä jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta sille
soveltuvissa kohteissa. Tällöin hiilidioksidi- ja metaanipäästöt turpeesta sekä
metsäojien kaivutyöstä aiheutuvat hiilidioksidi- ja vesistöpäästöt vähenevät.
Tavoitteena on viedä käytäntöön aiheeseen liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä
havainnollistaa puuston käsittelyn eri toimintamalleja käytännön
metsätaloudessa. Hankkeessa toteutetaan viisi erilaista suometsien hoidon
jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuudemonstraatiota yhteistyössä alueen
yritysten, koneyrittäjien, metsäalan toimijoiden, yhteismetsien ja
metsänomistajien kanssa.
Hankkeen EU+valtio rahoitus jakautuu maakuntien kesken seuraavasti:
Keski-Pohjanmaa 64,92 %
Etelä-Pohjanmaa 35,08 %
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta myönteisen
kuntarahapäätöksen.
Maaseuturahaston edustaja nosti esille maaseuturahastosta rahoitetun Fenix –
Suonpohjille uusi elämä -hankkeen ja Peltoheitot ja suopohjat metsittämällä
hiilinieluksi-hankkeen. Rahoitusvalmistelija totesi, että päällekkäisyydet on
yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa tarkistettu, eikä niitä ole havaittu.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja (Y-vastuualue) totesi hankkeen
tukevan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäohjelmaa ja olevan kannatettava ja
ajankohtainen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Todettiin lisäksi, että koska kyse on ylimaakunnallisesta hankkeesta, niin
edellytyksenä on, että myös Etelä-Pohjanmaan MYR sihteeristö/MYR hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi.
--MYR 17.6.2020 § 7
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska kyse on ylimaakunnallisesta hankkeesta, niin edellytyksenä on, että myös
Etelä-Pohjanmaan MYR sihteeristö/MYR hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi.
Käsittely: Teemu Räihä esitteli hankkeen ja sen keskeisimmät perustelut. EteläPohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Karoliina Laakkonen-Pöntys piti hanketta
hyvänä todeten, että kaikki mitä voidaan tehdä turvepohjaisen metsänkäytön
edistämiseksi, on plussaa.
Todettiin, että Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki ja Perhon kunta ovat
tehneet hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Asmo Honkanen poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja
sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sihteeristö 3/2020
MYR 2/2020
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3.6.2020 § 11
17.6.2020 § 8

8 § TAITO – TAITOJA TYÖELÄMÄÄN JA YRITTÄJYYTEEN MAAKUNNALLISELLA
YHTEISTYÖLLÄ (105804)
Sihteeristö 3.6.2020 § 11
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Centria ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2020-31.12.2022
Kokkola, Kannus, Kaustinen, Perho, Toholampi,
Veteli
566 857 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kerryttää systemaattisesti opiskelijan työelämä- ja
yrittäjyystaitoja niin, että opiskelijan siirtyminen koulutuksesta koulutukseen,
työelämään ja yrittäjyyteen tehostuu. Hankkeessa luotu maakunnallisesti
yhteinen pedagoginen toimintamalli pohjautuu tiimi- ja projektioppimiseen ja
lisää opiskelijan työelämävalmiuksia kumulatiivisesti opintopolun ajan toiselta
asteelta korkea-asteelle. Malli kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä,
monialaista ajattelua, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä yrittäjämäistä
asennetta.
Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoille aitoja opintoihin yhdistyviä
työelämäkontakteja, jotka toteutetaan systemaattisen, koulutusasterajat ylittävän
työelämäyhteistyön kautta. Työelämäkontaktit edesauttavat työllistymistä sekä
motivoivat jatko-opiskeluun. Koulutusasteiden yhtenäistetty työelämäyhteistyö
luo lisäksi pohjan entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen
tarjonnalle.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö ei hyväksy
hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Piia Isosaari ja Johanna Paloranta jääväsivät itsensä ja poistui kokouksesta (Teams
ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja hanketta koskevan päätöksenteon ajaksi.

MYR 17.6.2020 § 8
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Marko Muotio esitteli hankkeen ja avasi päätösesityksen perusteluita.
Käydyssä keskustelussa kauppakamarin edustaja Paula Erkkilä toivoi, että
hakijalle annettaisiin vielä mahdollisuus muokata hanketta niin, että myönteisen
päätöksen edellytykset täyttyisivät. Rahoittajan mukaan mikään ei estä hakijaa
jättämästä uudistettua hakemusta seuraavissa hauissa.
Paula Erkkilä teki kokouksessa ponsiesityksen, jota Lauri Laajala kannatti.
Kokouksessa tehty ponsiesitys: Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta ja edellyttää,
että hakemus palautetaan hakijan täydennettäväksi.
Asiasta järjestettiin äänestys, jonka tuloksena oli, että 14:sta äänestäneestä 10
kannatti kokouksessa tehtyä ponsiesitystä ja 4 kannatti rahoittajan alkuperäistä
esitystä. Todettiin, että MYR työjärjestyksen mukaan yhteistyöryhmän tulee
pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä
yksimielisesti, päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä
on kannattanut.
Todettiin, että rahoituslain 27 § mukaan rahoittava viranomainen voi poiketa
yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen
myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä taikka
jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. Rahoittajan edustaja Marko Muotio totesi
vielä päätösesityksen perusteena olevan sen, että hanke ei ole
ohjelmanmukainen.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta ja edellyttää, että
hakemus palautetaan hakijan täydennettäväksi.
--Eriävän mielipiteen yhteistyöryhmän päätökseen jättivät rahoittajan edustaja Marko Muotio ja
sihteeristön puheenjohtaja Teemu Räihä. Kirjallisena annetut eriävät mielipiteet liitetään
pöytäkirjaan.
Ao. pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi yhteistyöryhmän II
varapuheenjohtaja Timo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Johanna Paloranta, Terttu Korte, Piia Isosaari, Jussi Järvenpää, Petri Partanen ja Marko Forsell
jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi. Petri Partanen ei enää palannut kokoukseen.
Iiris Jurvansuu liittyi varaedustajana kokoukseen (Teams ympäristöön) varsinaisen edustajan
Jussi Salmisen poistuttua kokouksesta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 20
17.6.2020 § 9

9 § MINEPRO (105780)
Sihteeristö 3.6.2020 § 20
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Centria ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2020-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
432 200 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on
1) Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen ja AMK-koulutuksen prosessi- ja
kemiantekniikan koulutuksen sisällöllinen kehittäminen vastaamaan kaivos- ja
akkuklusterin sekä sen liitännäisten alojen merkittävästi kasvavia tulevaisuuden
tarpeita.
2) Prosessi- ja kemiantekniikan koulutustarjonnan lisääminen ja laajentaminen
tulevaisuuden työvoiman kasvua varten.
3) Alueen yritysten, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön
tiivistäminen koulutuksen kehittämiseksi sekä alan tunnettuuden ja työvoiman
saatavuuden varmistamiseksi.
Hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään
vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä
yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu
tulevaisuudessakin.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Rahoittajan mukaan hankkeen kustannusarvio tulee pienenemään
tarkistusten myötä vielä noin 50 000 € ja myös rahoitukseen tulee pieni tarkistus
Kannuksen tekemän kielteisen kuntarahapäätöksen myötä. Sekä Kokkola että
Kaustisen seutukunta ovat tehneet hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Hanke viedään edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2020 (17.6.2020)

Sivu 17

MYR 17.6.2020 § 9
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Marko Muotio esitteli hankkeen perusteluineen ja totesi samalla, että
kuntarahoittajista Kannus ja Perho eivät lähde rahoittamaan hanketta. Puuttuva
rahoitusosuus tullaan korvaamaan ESR ja valtio rahoituksella.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Marko Forsell oli esteellisenä poistuneena kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen
käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 21
17.6.2020 § 10

10 § TASOS TALOUDELLINEN TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN OSALLISUUS (105871)
Sihteeristö 3.6.2020 § 21
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Toteutusaika:
Toteuttamisalue:

Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta,
Perusturvaliikelaitos Saarikka, Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite,
Äänekosken kaupunki
1.9.2020-28.2.2023
Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa (Jyväskylän,
Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken, Kaustisen ja
Kokkolan seutukunnat)
497 677 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten
sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään.
Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää kohderyhmän asiakaslähtöistä ja
vaikuttavaa palvelua, jonka lähtökohtana on asiakkaan omien voimavarojen
tunnistaminen ja tukeminen ongelmakeskeisyyden sijaan. Tavoitteena on
vahvistaa taloudellista toimintakykyä mallintamalla käytännössä uudenlaista
taloussosiaalityön lähestymistapaa kohderyhmän kanssa. Sosiaalista osallisuutta
on tavoitteena vahvistaa yhteisöllisillä ja luontolähtöisillä toiminnallisilla
menetelmillä, joiden avulla on mahdollista edetä työkykyä edistävälle
jatkopolulle ja vahvistaa kohderyhmän työllistymismahdollisuuksia.

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Rahoittaja toi esille, että hankkeen toimenpiteiden sisältöä tullaan
vielä hiukan täsmentämään, mutta rahoitus ja kustannukset eivät muutu.
Rahoituksen jakautuminen Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kesken
varmistetaan MYR kokoukseen mennessä.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--MYR 17.6.2020 § 10
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoituksen jakautuminen Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kesken
varmistetaan MYR kokouksessa.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö Yhteistyöryhmä
hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Iiris Jurvansuu, Terttu Korte ja Ismo Hakala poistuivat esteellisenä kokouksesta (Teams
ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020 § 22
17.6.2020 § 11

11 § TEMPO – TERVEYS, TALOUS JA OSAAMINEN KESKIÖÖN MATKALLA KOHTI TYÖTÄ
(105706)
Sihteeristö 3.6.2020 § 22
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Kokkotyö-säätiö
1.8.2020-31.7.2023
Kokkola
624 984 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hanke kehittää Kokkotyö-säätiön tarjoamia valmennuspalveluita ja
intensiivisen palvelumallin eri toimijoiden ja sektorirajat ylittävän yhteistyön
välille (Kaupunki – Soite - TE-toimisto - Kokkotyö-säätiö - Oppilaitos - Yritys).
Hankkeessa kehitetään moniammatillisia ja lakisääteisiä palveluja sekä
toimintaan liittyvää osaamista. Malli on tehokas ja intensiivinen,
selkeäprosessinen palvelumalli, jolla pitkään työttömänä tai syrjässä olevan
elämä ja erityisesti fyysinen terveys, talous ja arjen toimintatavat otetaan
tarkastelun alle. Tällä tavoitellaan uudenlaista työotetta syrjässä olevien
pitkäaikaistyöttömien, moniammatillisuutta vaativien asiakkaiden tai sairaus- ja
velkakierteissä olevien osalta. Ja huolehditaan myös siitä, ettei tieto pirstaloidu
vaan kunkin tekemä perustehtävä on tehokasta, tuloksekasta, vaikuttavaa ja
asiakkaan näkökulmasta eteenpäin vievää.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö ei hyväksy
hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Keskustelu: Käydyssä keskustelussa todettiin kyseiseen TL 5 kohderyhmään
kohdistuville toimenpiteille olevan edelleen tarvetta. Tämän hankkeen kohdalla
lisäarvo jo olemassa olevaan toimintaan ja rajapinnat hakijatahon normaaliin
toimintaan tulisi kuitenkin selkeyttää, jotta hankkeella olisi mahdollisuuksia
tulla rahoitetuksi. Esillä oli myös, voisiko hankkeiden uutuusarvon rimaa
kyseisen TL 5 kohdalla harkita hiukan madallettavaksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--MYR 17.6.2020 § 11
Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Marko Muotio esitteli hankkeen perusteluineen.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Arto Alpia poistui esteellisenä kokouksesta § käsittelyn ja sitä koskeva päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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3.6.2020/§ 12

12 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joiden julkinen tuki ylittää 400 000 €
tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristö on kokouksessaan 3/2020 (3.6.2020) ja 4/2020 (kirjallinen
menettely) on tehty seuraavat MYRrille tiedoksi saatettavat hankepäätökset:
Hankkeen nimi

Promote - Vastuullisuus
ja esteettömyys
matkailun pk-yritysten
kasvun ja
kansainvälistymisen
edistäjänä (308010)
OTTO - On The Way to
The Finnish wOrking
life (105818),
ylimaakunnallinen (K-P,
Pohjanmaa, P-P)
SOLA – Sosionomit
systeemisen
lastensuojelun ytimessä
(105811)
ACCESS Saavutettavuus
digitaalisissa
oppimisympäristöissä
(105698)
Robobuusteri (105720)
Videobuusteri (105736)
Hoituu - Ikääntyvien
hoidon ja kuntoutuksen
osaamisalan koulutuksen
kehittäminen (105874),
ylimaakunnallinen (K-P,
Pohjanmaa)

Päähakija
(osatoteuttaja
suluissa)
Jyväskylän yliopisto

Päätös

Kokonaiskust. arvio

myönteinen

391 817 €

Centria
ammattikorkeakoulu
Oy

Kielteinen

186 245 €

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu
(Turun amk, Diakonia
amk Diak Länsi,
Satakunnan amk)
Centria
ammattikorkeakoulu
Oy

Kielteinen

517 035 €

Kielteinen

289 420 €

Keski-Pohjanmaan
Koulutuskuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan
Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän yliopisto

Kielteinen

394 146 €

Kielteinen

397 201 €

Kielteinen

395 919 €
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Puurakentamisen
tuotanto-osaaminen
uuteen nousuun –
WoodSkills (105771),
ylimaakunnallinen
(useita maakuntia)
Digicity –
Digitalisaatiosta
palveluja ja
liiketoimintaa
kaupunkeihin (308069)
Energy –
Energiatehokkaat
ympäristömittaukset
(308066)
DIRE – Digitalisaatio
rakennusten
energiatehokkuuden
kasvattamisessa
(308014)
HANKO – hankkeesta
koulutukseen (105805)
MECCO – Osaamista
tukevat yhteistyön
menetelmät (105832)
KIERTOON! (308070)
Ilmastoindikaattori
(308006)
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Työtehoseura ry

Kielteinen

497 087 €

Jyväskylän yliopisto

Kielteinen

360 885 €

Jyväskylän yliopisto

Kielteinen

485 780 €

Jyväskylän yliopisto

Kielteinen

365 646 €

Jyväskylän yliopisto

Myönteinen

342 208 €

Jyväskylän yliopisto

Myönteinen

296 239 €

Lestijärven kunta
Centria
ammattikorkeakoulu
Oy

Myönteinen
Kielteinen

347 052 €
273 247 €

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Yhteistyöryhmässä keskustelua herätti sihteeristössä myönteisenä
edennyt Promote -hanke, jonka kuntarahoitus ei ole toteutumassa. Sekä
Kaustisen seutukunta, Kokkola, Perho että Kannus ovat tehneet hankkeesta
kielteisen kuntarahapäätöksen. Rahoittajan edustaja Teemu Räihä totesi, että
haaste on liitossa huomioitu. Mikäli hakija ei pysty kattamaan uupuvaa
kuntarahaa itse tai hankkimaan puuttuvaa osuutta muuta kautta, tehdään
hankkeesta kielteinen päätös.
Petri Jylhä esitti harkittavaksi vuoropuhelun lisäämistä päärahoittajien ja
kuntarahoittajien kesken jo ennakkoon, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin
jatkossa. Läsnä olleet kuntarahoittajien edustajat Lauri Laajala, Piia Isosaari ja
Terttu Korte yhtyivät Petri Jylhän esittämään näkemykseen/toiveeseen.
Piia Isosaari piti ylipäätään hienona sinänsä, että matkailusektorille
kohdennetaan rahoitusta.
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Puheenjohtaja Johanna Paloranta totesi yhteenvetonaan, että jatkossa tavoitteena
on yhteistyön tiivistäminen.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.6.2020 § 13

13 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS
Kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Teemu Räihä kävi läpi rakennerahasto-ohjelman toteutumista koko
valtakunnan tasolla sekä osittain maakunnittain 1.5.2020 tilanteessa.
Nostoina esillä oli mm. seuraavaa:
- ohjelman kokonaistoteumatilanne on hyvä
- EAKR varausaste TL 1 on 95 % ja TL 2 91 % (julkisesta rahoituksesta)
- ESR:n osalta varausaste on noin 94 % (julkisesta rahoituksesta)
- sekä EU tason vähähiilisyystavoite (20 %) että kansallinen tavoite (25 %) on
jo hetkellä saavutettu (toteuma 26 % julkisesta rahoituksesta)
- Keski-Pohjanmaan osalta vähähiilisyystoteuma on noin 18 %, ja toivottavaa
olisi, että päästäisiin maakuntana yli 20 % tason
- ELYn yritystukirahoitus tukenut paremmin vähähiilisyyttä kuin K-P liiton
rahoitus
- kaikkinensa ohjelman on edennyt hyvin, mutta tuloksellisuudessa on jääty
jonkin verran jälkeen odotuksista (komission Suomelle antamassa
palautteessa todettu, että tuloksellisuus olisi voinut olla parempikin).
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan
mukana.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.6.2020 § 14

14 § UUDEN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE
Uuden Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027
valmistelussa odotetaan parhaillaan niin linjauksia monivuotisesta
rahoituskehyksestä (MFF) kuin ohjelman lopullisista painotuksista ja
kansallisesta rahoituksen jakautumisesta. Kansallisesti odotetaan päätöksiä
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kohdentumisesta kansallisesti sekä
rahoituksen alueellisesta jakautumisesta maakuntien välillä. Päätös kaupunkien
ekosysteemisopimuksista on jo saatu. Uudella ohjelmakaudella
ekosysteemisopimukset tehdään yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa.
Maailmanlaajuisella koronapandemialla on ollut vaikutuksensa komission
käsittelyaikatauluihin ja koronan vaikutuksia rahoituksen kohdentumiseen
tullaan myös pohtimaan rahoituskehystä mietittäessä. Komission on tehnyt
mittavan esityksen koronan aiheuttamista vaikutuksista toipumiseen.
Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelman sisällöllistä valmistelua
on jatkettu niin ministeriössä kuin Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja LänsiSuomen suuralueilla. Parhaillaan viimeistellään mm. ohjelman
seurantaindikaattorien sisältöä sekä älykkään erikoistumisen mahdollistavia
edellytyksiä. Myös tulevalla ohjelmakaudella käytössä olevia hallinto- ja
kustannusmalleja sekä hakuprosesseja on luonnosteltu. Parhaillaan on
meneillään myös ohjelman ympäristövaikutusten arviointi. Valtioneuvosto
käsittelee ohjelmaluonnoksen syksyllä, jonka jälkeen se toimitetaan komission
viralliseen tarkasteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää
ohjelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta avoimen julkisen
kuulemisen syksyllä.
Keski-Pohjanmaalla on aloitettu oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon
liittyvän alueellisen suunnitelman valmistelu yhteistyössä asiantuntijoiden
kanssa. Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen
yhteisen JTF-koordinaatioryhmän toimintaa vuonna 2020. Tavoitteena on
tutkimuslaitosten ja sidosryhmien asiantuntijuutta hyödyntäen laatia
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimeenpanon edellyttämät alueelliset
suunnitelmat, joissa kuvataan alueelliset painopisteet ja tavoitteet rahoituksen
suuntaamiselle. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on osa komission
lanseeraamaa Euroopan vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaa, ja sen
tavoitteena on tukea alueita ja aloja, joilla siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan
aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita.
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimenpiteet tullaan todennäköisesti
liittämään osaksi rakennerahasto-ohjelmaa.
Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelman 2021-2027
tämänhetkisessä luonnoksessa on määritelty ohjelman keskeiset strategiset
painopisteet. Rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan vaikutuksia kuuteen eri
strategiseen kokonaisuuteen:
1) Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja
digitalisaation parantaminen, ml. pk-yritysten toimintaympäristöä
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3)
4)
5)
6)
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tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit
harvaan asutulla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa
Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen, ilmastonmuutoksen
hillintä ja sopeutuminen sekä toimet oikeudenmukaisen siirtymän
edistämiseksi
Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien
parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen
Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman
kohtaannon edistäminen työn murroksessa
Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
edistäminen sekä toimet aineellisen puutteen torjumiseksi

Läpileikkaavina periaatteina ohjelmassa ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasaarvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja
innovatiivisuus. Pohjoisen harvaanasutun alueen eli Itä- ja Pohjois-Suomen
suuralueen erityisiä alueellisia kehityseroja lieventämään tarkoitettua
erityisrahoitusta suunnataan erityisesti elinkeino- ja yritystoimintaa edistävään
saavutettavuuteen sekä koulutuksellista tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallisuutta
lisäävien palvelujen saavutettavuuden kehittämiseen esimerkiksi digitalisaation
avulla. NSPA-tuki kohdennetaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen erityshaasteiden
ratkaisemiseen. Näitä haasteita ovat mm. pysyvät kilpailukykyhaitat, jotka
johtuvat harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä.

Kokouksessa kuullaan viimeisimmät ajankohtaiskuulumisen valmistelun
etenemisestä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Teemu Räihä totesi esittelyssään, että alueiden välisestä
rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä olemassa. Tiukat neuvottelut asiasta ovat
vielä meneillään. Komissio on antanut esityksensä monivuotisesta
rahoituskehyksestä (MMF) ja mm. siihen sisältyvä komission koronasta
selviämispaketti on saanut Suomessa aikaan jonkin verran kritiikkiä.
JTF -valmistelu etenee Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyönä hyvin. Poliittisia
päätöksiä siitä, kohdentuuko ko. rahoitus vain IP -alueelle vai laajemmin ei ole
vielä tehtynä. Varat on tarkoitettu kohdennettavaksi lähinnä turpeen uusien
käyttömuotojen tukemiseen sekä tukemaan turvealalta uuteen elinkeinoon
siirtymistä (mm. koulutus).
Suomi on saanut juuri rakennerahasto-ohjelman ohjelmaversiosta 5 komission
epävirallisen palautteen. Palautteessa on kiinnitetty huomioita siihen, että
esimerkiksi ESR varoista 5 % tulee kohdentaa lapsiköyhyyden torjuntaan ja
EAKR/ESR -työnjakoa tulee tarkistaa. Vähähiilisyyden edistämisessä
painotuksen tulisi olla korkeassa teknologiassa ja uuden liiketoiminnan
synnyttämisessä (ei enää selvitystyyppisessä toiminnassa). Myös julkisen
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hallinnon digitaalisten palvelujen kehittäminen tulee huomioida ohjelmassa.
Kaikkinensa komission suhtautuminen infran rahoittamiseen (liikenne,
laajakaistat) on kriittistä.
Kansalliset lait ovat olleet lausunnoilla kuluvan kevään aikana ja asetukset ovat
tulossa lausuttavaksi syksystä.
Keski-Pohjanmaan liitto järjestää toimijoille uutta ohjelmakautta koskevan
tilaisuuden, jossa käydään läpi viimeisimmän ohjelmaluonnoksen sisällöllisiä
painotuksia ja muuta ajankohtaista. Kutsua on välitetty jo toimijoille ja se
löytyy myös liiton nettisivuilta (www.keski-pohjanmaa.fi).

Sirkku Wacklin kertoi, että maaseuturahaston osalta uuden kauden
käynnistyminen viivästyy ja odotettavissa on kahden vuoden siirtymäaika.
Siirtymäaika alkaa vuoden 2021 alusta, jolloin toimitaan vielä vanhan kauden
säännöksin mutta jo uuden kauden varoin. Myös leader -haku tulee
viivästymään. Uutta kautta koskeva Älykkäät maaseudut -kiertue jalkautuu
Kokkolaan 13.11. ja Kokkolan kaupungintalolla tuolloin järjestettävään
tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita; merkatkaahan kalentereihinne.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.6.2020 § 15

15 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä.
Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot
saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös
tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
myönnettäviin yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut
myöntövaltuus (EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä
15 156 000 €. Vuoden 2019 alussa saatu vuosien 2019-2020 valtuus on
5 976 000 €, eli kaikkiaan yritystukiin käytettävissä oleva rahoitus on yhteensä
21 132 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-31.5.2020 (Yrtti2 raportti)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet *
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista)
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä

kpl
285
183
7
190
31

€
36 109 570
21 132 000
19 521 984
342 182
19 864 166
1 610 016

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
4) Myönnettyjen indikaattoritiedot
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä yritystuista valtaosa (55,7%) on kohdistunut pk-yritysten kasvun
ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pkyritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista suunnattu 24,3 %,
uuden liiketoiminnan luomiseen 11 % ja yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistamiseen 8,7 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien
kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta ei rahoitusta ole juurikaan
suuntautunut (1,8 %).

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tom Saksa/Pohjanmaan ELY-keskus kertoi yritystukien kysynnän
olevan Keski-Pohjanmaalla edelleen hyvän. Käsittelyssä on tällä hetkellä 15
hakemusta. Käytettävissä olevia varoja on kaikkiaan noin 3,4 milj.€ ja arviona
on, että varat tulevat käytetyksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.6.2020 § 16

16 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut
asiat.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja totesi, että Terttu Korteen jäädessä
syksystä pois MYR työskentelystä, tulisi kuntatahon edustajien pohtia ja esittää
hänen tilalleen uutta henkilöä MYR I varapuheenjohtajaksi. Esitys pyydettiin
toimittamaan viikolla 33, jotta muutosesitys ehtisi käsiteltäväksi elokuun
maakuntahallitukseen.
Sirpa Nevasaari nosti esille huolen järjestökentän rahiotuspohjasta ja sen
turvaamisesta tulevaisuudessa, erityisesti sote -puolella. Koronan myötä asia on
edelleen korostunut sillä mm. raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat
vähentyneet eikä STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ole
avannut uusia avustushakuja. Myös STEA:n avustusjärjestelmä uudistuu, joka
haastaa järjestökenttää (vaatii uutta osaamista).
Nevasaari heitti ajatuksen yhteisen rahoituspöydän kokoamisesta, jossa
käytäisiin läpi, mitä rahoja alueelle tulee ja on käytettävissä, miten niitä
voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää. Mm. ESR -rahoitus on
vaativa ja haastava järjestötoimijakentälle (myös se vaatisi lisäosaamista).
Kunnilta kaivattaisiin myös vahvempaa roolia järjestötoiminnan toimintakyvyn
turvaamiseksi tulevaisuudessa.
Kaikkinensa 3. sektorin/järjestökentän hankeosaaminen on vajaavaista
hyödyntämään nykyisiä rahoitusinstrumentteja.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin esille otetut asia tiedoksi.
---
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17.6.2020 § 17

17 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti
sovittu seuraava:
Sihteeristö
9.9.
14.10.
25.11.

MYR
28.10
9.12.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous
pidetään 28.10.2020 klo 9.30.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
28.10.2020 klo 9.30.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2020 (17.6.2020)

Sivu 33

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen
muutosta valittamalla.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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