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Jäsen
varajäsen
Räihä Teemu (puheenjohtaja)
Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)
Mutka Marita
Rekilä Teppo
Tuunila Teija
Mäkivirta Merja
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Keinänen Jukka
Broman Henrik
Polso Anne
Pakkala Jukka
Wacklin Sirkku
Herlevi Anna-Maija
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Läsnä pysyvät asiantuntijat
Isosaari Piia
Jylhä Petri
Honkala Ville
Saksa Tom
Sormunen Anne

Pesola Anne
Kokkolan kaupunki/Kosek
Ojutkangas-Änäkkälä Jaana Kaustisen seutukunta
Korte Terttu
Kannuksen kaupunki
Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut
Keski-Pohjanmaan liitto

Muut läsnäolevat
Paloranta Johanna

MYR puheenjohtaja

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Johannes Aalto (§ 4 esittelijänä)
Merja Mäkivirta (§ 5 ja 6 esittelijänä)

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Teemu Räihä
puheenjohtaja

Tuija Puumala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytetään sihteeristön kirjallisella menettelyllä
4/2020.
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3.6.2020 § 1

1§ LÄSNÄOLIJAT, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESTEELLISYYS
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että
kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäolo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden
edustajalla sekä Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö
voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) todetaan mahdolliset esteellisyydet ja menettelytavat (poistuminen Teams
ympäristöstä ja palaaminen ympäristöön) esteellisyyden huomioimiseksi
käsittelyssä.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) Todettiin menettelytavat (poistuminen Teams ympäristöstä ja palaaminen
ympäristöön) esteellisyyden huomioimiseksi käsittelyssä.
--Sihteeristö ei ollut enää § 23 jälkeen päätösvaltainen, koska osa jäsenistä
joutui poistumaan muihin kokouksiin, eikä jäseniä ollut enää päätösvaltaisuuteen tarvittavaa määrää läsnä.
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3.6.2020 § 2

2 § MUUTOKSET SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON
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.
---
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3.6.2020 § 3

3 § SIHTEERISTÖN KIRJALLISEN MENETTELYN PÖYTÄKIRJA
Sihteeristön kirjallisen menettelyn pöytäkirja 2/2020 on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hyväksytään ajalla 30.3.-8.4.2020 toteutetun sihteeristön kirjallisen menettelyn pöytäkirja 2/2020.

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin ajalla 30.3.-8.4.2020 toteutetun sihteeristön kirjallisen menettelyn pöytäkirja 2/2020.
---
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3.6.2020 § 4

4 § PROMOTE – Vastuullisuus ja esteettömyys matkailun pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen
edistäjänä (308010)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen
edistäminen (EAKR)
Jyväskylän yliopisto
1.7.2020-31.12.2022
Keski-Pohjanmaa
391 817 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on viedä tammi–huhtikuussa 2020 AIKO-rahoituksella
toteutetun Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut
(MAYKO) -hankkeen tulokset Keski-Pohjanmaan matkailuyritysten toimintakäytäntöihin niiden pyrkiessä kehittämään kilpailukykyään ja kansainvälistymistään.
PROMOTE-hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: (1) matkailuyritysten
valinta kokeiluihin, (2) vastuullisuutta/esteettömyyttä edistävien toimenpiteiden suorittaminen matkailuyrityksissä, (3) kehittämisprosessin sparraus, seuranta ja analysointi ja (4) hankkeen hallinnointi, raportointi ja viestintä.
Hankkeessa tehtävien kokeilujen kohteiksi valitaan EU:n määritelmän mukaisia de minimis -kelpoisia matkailualalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: kasvuhalukkuus ja kyvykkyys, halu ja kyky kansainvälistyä, halu ja kyky hyödyntää vastuullisuutta ja/tai esteettömyyttä toiminnan kehittämisessä, halu ja kyky osallistua
tutkimusavusteiseen kehittämiseen yhteistyössä yliopistokeskuksen aluekehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoiden kanssa sekä halu ja
kyky osallistua maakunnan matkailuyritysten väliseen verkostoyhteistyöhön
matkailun kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Lisäksi otetaan huomioon yritysten maakunnallinen alueellinen kattavuus.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Kokkolan edustaja totesi, että hakemus on käsitelty Kokkolan
kaupungin hankeryhmässä ja etenee kielteisenä kuntarahaesityksenä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Perusteena kielteiselle esitykselle on mm. se, että
vallitsevassa koronatilanteessa matkailuyritykset eivät pysty sitoutumaan
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hankkeeseen ja esteellisyyteen liittyen on hanketoimintaa jo meneillään mm.
Business Finlandin rahoittamana). Myös Kaustisen seutukunta on tehnyt
hankkeesta kielteisen kuntarahapäätöksen.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto lisäys päätösesitykseen: Edellytyksenä rahoittamiselle on, että hakija saa tarvittavan korvaavan ulkopuolisen/omarahoituksen kasaan uupuvan kuntarahan korvaamiseksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Edellytyksenä rahoittamiselle on, että
hakija saa tarvittavan korvaavan ulkopuolisen/omarahoituksen kasaan uupuvan kuntarahan korvaamiseksi.
---
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3.6.2020 § 5

5 § KPKLU – Vähähiilisyyden edistäminen TKI -palvelupoluissa (308092)
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-, kehitysja 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 rakennerahasto-ohjelmasta 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.
---
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3.6.2020 § 6

6 § HIILIVIISAS SUOMETSÄN HOITO (308012)
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 rakennerahasto-ohjelmasta 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.
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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.
---
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3.6.2020 § 7

7 § OTTO – ON THE WAY TO THE FINNISH WORKING LIFE (105818)
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
1.9.2020-31.8.2022
Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa (Kokkolan, Pietarsaaren, Kaustisen ja Ylivieskan seutukunnat)
186 245 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Otto - On The way to The Finnish wOrking life -hanke luo Centrian kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille uuden suomalaiseen työelämään valmentavan
harjoittelun mallin nimeltään Otto-trainingcamp sekä valmentaa alueen työpaikkoja kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen tulevaisuuden työelämässä. Hankkeen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta
lisäävillä menetelmillä edistetään Centrian kansainvälisten opiskelijoiden eli
maahanmuuttajien siirtymistä koulutuksesta suomalaiseen työelämään ja lisätään paikallisten työnantajien monikulttuurista osaamista sekä valmiuksia
ottaa kansainväliset tutkinto-opiskelijat harjoitteluun ja töihin.

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.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, ettei Pohjois-Pohjanmaan ole ottamassa hanketta käsittelyyn, koska heiltä ei ole varsinaisesti haettu rahoitusta
hankkeen rahoittamiseen. Pohjanmaan MYR sihteeristö on tehnyt hankkeesta
kielteisen päätöksen.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 8

8 § SOLA- SOSIONOMIT SYSTEEMISEN LASTENSUOJELUN YTIMESSÄ (105811)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:

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
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Centria ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak
Länsi, Satakunnan ammattikorkeakoulu)
1.7.2020-30.6.2022
Valtakunnallinen
517 035 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen päätavoite kohdentuu sosionomien työelämään siirtymisen tukemiseen. SOLA –hankkeessa kehitetään uudenlainen yhteiskehittämisen toimintatapa, jolla koulutusorganisaatiot ja työelämä voivat yhdessä ratkaista
molempia tahoja ajankohtaisesti haastavan ongelman: tukea sosionomien
työelämään siirtymistä lisäämällä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, tuottaa työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja siten vahvistaa sosionomien laaja-alaista lastensuojelutyön osaamisen tarvetta.

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö ei hyväksy
hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 9

9 § ACCESS – SAAVUTETTAVUUS DIGITAALISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ (105698)
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
1.9.2020-31.3.2023
Kokkola
289 420 €
Keski-Suomen ELY-keskus

ACCESS-hankkeessa paneudutaan koulutuksen saavutettavuuteen yhdessä
vajaakuntoisten henkilöiden kanssa, heidän tarpeisiinsa ja lähtökohtiin pohjautuen. Saavutettavuuden parantaminen korkeakoulutuksessa aloitetaan
digitaalisissa materiaaleissa ja ympäristöissä, mutta tärkeimpänä hankkeen
toiminnassa on kohderyhmän osallistaminen koulutuksen muuttamiseen saavutettavaksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa korkeakoulun
opetustarjontaa jokaiselle sopivaksi lähtökohdista ja fyysisistä erityisvaatimuksista huolimatta. Toiminnan myötä hankkeen kohderyhmä, kuten vammaiset, vajaakuntoiset ja pitkäaikaissairaat pääsevät korkeakoulutuksen pariin ja sen myötä työelämään ja kohderyhmässä havaittu potentiaali siirtyy
alueen elinkeinoelämän eduksi. On tärkeää, että korkeakoulutusta tuodaan
esiin ja tarjotaan niin, että se on aidosti kiinnostava ja realistinen vaihtoehto
myös vajaakuntoisille henkilöille.

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.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 10

10 § ROBOBUUSTERI (105720)
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
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
1.9.2020-31.8.2023
Kokkola, Kannus, Kaustinen, Perho
394 146 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä työelämän kanssa ja parantaa
opiskelijoiden työelämävalmiuksia It -alalla.
It -alalla käytössä olevat ohjelmointikielet ja työkalut muuttuvat nopeasti ja
opetuksen tulee pysyä muutoksen mukana. Alueellamme on pula osaavista
ohjelmoijista. Hankkeen tavoitteena on parantaa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden ohjelmointi-, kyberturvallisuus-, tekoäly- ja iot-osaamista niin, että
se vastaa alueen työelämän tarpeita. Tavoitteena on myös tuoda työelämää
lähemmäksi opiskelijoiden arkea, jotta siirtyminen oppilaitoksesta työelämään olisi mahdollisimman mutkatonta.

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.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 11

11 § TAITO – TAITOJA TYÖELÄMÄÄN JA YRITTÄJYYTEEN MAAKUNNALLISELLA YHTEISTYÖLLÄ (105804)
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 12

12 § VIDEOBUUSTERI (105736)
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
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
1.9.2020-31.8.2023
Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen
397 201 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on tarve kehittää videopedagogiikkaa
eli pedagogisesti mielekkäiden videoiden käyttöä oppimisen ja opetuksen tukemisessa ja tehostamisessa. Tarve liittyy laajemminkin ammatillisen koulutuksen reformiin lähiopetuksen resurssien vähentyessä ja työssäoppimisen
merkityksen korostuessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön osaamista videopedagogiikan soveltamisessa ammatillisessa koulutuksessa, mikä edesauttaa opiskelijoiden oppimista oppilaitoksessa ja työssäoppimisessa.
Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
-videohallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen oppimisessa
-interaktiivisen oppimateriaalin tuottamisen tuki opettajille ja ohjaajille
-alakohtaisten digitaalisten oppimisratkaisujen ja videoiden rakentaminen
henkilökohtaisia oppimispolkuja tukeviksi Hankkeessa mallinnetaan pedagogisten opetusvideoiden käyttö ja integrointi oppimishallintajärjestelmään
osana lähi- ja työssäoppimista.

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.
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.
--Piia Isosaari ja Johanna Paloranta palasivat kokoukseen §12 käsittelyn alussa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 13

13 § HOITUU -IKÄÄNTYVIEN HOIDON JA KUNTOUTUKSEN OSAAMISALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (105874)
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)
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Jyväskylän yliopisto
1.5.2020-30.4.2023
Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa (Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnat)
395 919 €
Keski-Suomen ELY-keskus

HOITUU-hankkeen avulla kehitetään toisen asteen lähihoitajakoulutusta,
joka edistää ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutusta. Tavoitteena on kehittää erityisesti hyvinvointiteknologian osaamista ikääntyvien
hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalla vastaamaan työelämän tulevaisuuden
osaamistarpeita. HOITUU-hankkeessa viedään edellisen AKTIVOI-hankkeen tuloksia ja toimintamalleja koulutukseen. Hankkeessa panostetaan oppimisympäristön kehittämiseen, hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen opinnoissa ja koulutusmateriaalien kehittämiseen. Toimenpiteillä parannetaan
hoitajien ammattitaitoa ja osaamista sekä parannetaan opiskelijoiden innovaatio -valmiuksia.
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.
Käsittely: Rahoittaja toi esille, että Pohjanmaan sihteeristö on tehnyt hankkeesta kielteisen päätöksen.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 14

14 § PUURAKENTAMISEN TUOTANTO-OSAAMINEN UUTEEN NOUSUUN -WOODSKILLS
(105771)
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)
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Työtehoseura ry
1,7,2020-30.6.2023
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Keski-Pohjanmaa
497 087 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa työkaluja ja menettelyohjeita, joiden
avulla voidaan lisätä puuelementtien ja -tuotteiden hallittua käyttöä rakennustuotannossa ja -työmailla.
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ratkaista puutuotteiden operatiiviseen
käyttöön liittyviä hidasteita ja määrittää keinoja, joiden avulla voidaan hidasteet ja ongelmat ratkaista. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää puuelementtien laadunvarmistusta, erityisesti työnaikaista kosteudenhallintaa sekä
puuelementtien asennettavuutta. Hankkeen kolmantena tavoitteena on tuottaa
koulutusmateriaalia, jonka avulla puutuotteiden käyttöä voidaan lisätä. Koulutusmateriaali suunnataan ensisijaisesti rakennustyömaan työnjohtajilla ja
työntekijöille. Koulutusmateriaalin avulla voidaan tukea tutkimustulosten ja
hyvien käytänteiden siirtoa uusille työntekijöille sekä välttää systemaattisia
virheitä, joita puuelementtien käytössä voi aiheutua.

Rahoittajan 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.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 15

15 § DIGICITY – DIGITALISAATIOSTA PALVELUJA JA LIIKETOIMINTAA KAUPUNKEIHIN
(308069)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
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)
Jyväskylän yliopisto
1.10.2020-31.5.2023
Kokkola
360 885 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen ottamalla käyttöön erilaisia älykkäisiin kaupunkeihin soveltuvia teknologioita ja
konsepteja. Näiden ratkaisujen kautta voidaan muuttaa kaupungin toimintoja
tehokkaammiksi ja energia- ja resurssiviisaiksi. Hankkeen kautta syntyy vähähiilisempään toimintaan tähtääviä liiketoiminta-avauksia yrityksille, ja ne
avaavat digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia niin kansalaisille kuin
kaupungille itselleen.
Hankkeen tuloksena syntyy data-alusta, jolla kaupunki saa arvokasta tietoa
uusista teknologioista ja mahdollisuuksista kehittää omia palveluitaan ja toimintatapojaan, ja yritykset voivat alkaa ideoimaan ja kehittämään uusia palveluita sekä kerättyyn tietoon pohjautuvia uusia arvotuotteita alustan ja sen
tiedon päälle.
DIGICITY-hanke muodostaa hankeparin ESR-haussa jätetyn ”Hanko –
Hankkeesta koulutukseen” -hankkeen kanssa. Hankeparissa kehitetään sosiaalisena innovaationa toimintamalli EAKR-hankkeissa syntyneiden tulosten
siirtämiseksi koulutusmateriaaliksi.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 16

16 § ENERGY – ENERGIATEHOKKAAN YMPÄRISTÖMITTAUKSET (308066)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
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)
Jyväskylän yliopisto
1.9.2020-31.8.2023
Kokkola, Kaustinen
485 780 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on lisätä digitalisaation ja tekoälyn tuomia energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja ja toimintatapoja ympäristön seurantaan, sekä
selvittää kokonaisvaltaiseen ympäristöekosysteemin mittaamiseen ja seurantaan liittyviä haasteita ja tarpeita Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tuloksena
yritykset saavat arvokasta käytännön tietoa energiatehokkuutta edistävistä
ratkaisuista liiketoimintansa ja tuotekehityksensä edistämiseksi.
Energy -hanke muodostaa hankeparin ESR-haussa jätetyn ”HANKO – Hankkeesta koulutukseen” -hankkeen kanssa. Hankeparissa kehitetään sosiaalisena innovaationa toimintamalli EAKR-hankkeissa syntyneiden tulosten siirtämiseksi koulutusmateriaaliksi.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Kokkolan kaupungin edustaja toi tiedoksi, että Kokkolan kaupunki/kaupunkiympäristö -toimiala näki hankkeen hyvänä ja kaupunki on
tehnyt siitä jo myönteisen kuntarahapäätöksen ennen kuin rahoittajan kanta
oli tiedossa.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 17

17 § DIRE – DIGITALISAATIO RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN KASVATTAMISESSA (308014)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
ja
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
hyödyntäminen (EAKR)
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen (EAKR)
Jyväskylän yliopisto
1.9.2020-31.8.2023
Perho, Kannus
365 646 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on tarkastella digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan. Tällä tavoin pyritään auttamaan rakennusalan yrityksiä kehittämään palveluitaan ja
tuotteitaan materiaali- ja energiatehokkaammiksi ja tuottamaan uutta tietoa
asumistavoista asukkaiden käyttöön. Hankkeessa kehitetään toimijariippumaton pilvialusta rakennusalan avoimen datan keräämiseen ja jakamiseen (dataintegraatioon). Alustaa hyödyntäen tavoitteena on toteuttaa demonstraatioita, jotka edistävät energia- ja materiaalitehokasta rakentamista ja sekä mahdollistavat elinkaaren hallinnan. Tavoitteena on myös selvittää rakentamisen
arvoketjujen toimijoiden (tilaajat, rakennesuunnittelijat, rakennuttajat, rakentajat, omistajat) sekä rakennusten käyttäjien ja asukkaiden erityyppisiin rakennuksiin liittyviä informaatiotarpeita, sekä peilata informaationkeruun ja analysoinnin riskejä eri tahojen näkökulmista.
DIRE -hanke muodostaa hankeparin ESR-haussa jätetyn ”HANKO – Hankkeesta koulutukseen” -hankkeen kanssa. Hankeparissa kehitetään sosiaalisena innovaationa toimintamalli EAKR-hankkeissa syntyneiden tulosten siirtämiseksi koulutusmateriaaliksi.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
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.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 18

18 § HANKO – HANKKEESTA KOULUTUKSEEN (105805)
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)
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Jyväskylän yliopisto
1.11.2020-31.8.2023
Kokkola
342 208 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Tämän hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla 1) parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan
maisterikoulutuksen laatua, ja 2) lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa.
Intenet of Things (myöh. IoT) ja sensoriverkot ovat aloja, joihin liittyvät teknologiat kehittyvät edelleen kovaa vauhtia. Alan koulutuksen tulisi kuitenkin
pystyä mukana tässä kehityksessä ja tarjota opiskelijoille viimeisintä tutkimustietoa. Tämä on haastavaa nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.
IoT on myös ala, jota ei opeteta itseisarvona vaan sen tuoma lisäarvo muodostuu ennen kaikkea IoT:n soveltamisesta muiden alojen yhteyteen. Näiden
erilaisten soveltamisalojen tuominen koulutuksen yhteydessä näkyväksi lisää
opiskelun mielekkyyttä, auttaa kytkemään opittuja asioita reaalimaailmaan ja
loiventaa koulutuksesta työelämään siirtymistä.
Tämä hanke muodostaa hankeparin EAKR-haussa jätettyjen hankkeiden
EnergY, DIRE ja DIGICITY kanssa siirtämällä näissä hankkeissa syntyvää
osaamista ja kokemuksia tietotekniikan maisterikoulutukseen ja avoimeen
koulutusmateriaalituotantoon.
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: Rahoittaja totesi, että kielteiset esitykset EnergY, DIRE ja DIGICITY -hankkeista eivät estä hankkeen rahoittamista. Hankkeessa pyritään
hyödyntämään laajasti jo toteutettujen hankkeiden tuloksia tietotekniikan
maisterikoulutuksen laadun kehittämiseksi, ja laajemminkin. Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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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.
--Anne Polso poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 19

19 § MECCO – OSAAMISTA TUKEVAT YHTEISTYÖN MENETELMÄT (105832)
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)
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Jyväskylän yliopisto
1.8.2020-31.5.2023
Keski-Pohjanmaa
296 239 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja
alueen työelämän, yritysten ja organisaatioiden, välistä yhteistyötä.
Tämä toteutetaan hankkeessa pilotoitavien uusien ja erilaisten osaamista tukevien yhteistyömenetelmien ja -tapojen avulla. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan uusien kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeiden kohteena olevien jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksien tarjoamista avoimesti ja
maksuttomasti alueen tarpeisiin. Lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä ja uusilla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksilla pyritään linkittämään liiketaloustieteen tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminta vahvemmin osaksi yliopistokeskuksen toiminta-aluetta, jolloin saadaan tutkimustulokset sekä tutkija- ja
kehittäjäyhteisön ja aikuisopiskelijoiden osaaminen parhaalla tavalla alueen
ja yhteiskunnan käyttöön.

Rahoittajan esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupungin hankeryhmä on käsitellyt
hankkeen myönteisenä ja hanke etenee edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Myös Kaustisen seutukunta on tehnyt hankkeesta myönteisen
kuntarahapäätöksen. Rahoittajan mukaan hankkeen kustannusarvio tulee
mahdollisesti pienenemään hiukan nyt käsitellystä.
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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 20

20 § MINEPRO (105780)
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 kaivosja 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 21

21 § TASOS TALOUDELLINEN TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN OSALLISUUS (105871)
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 sosiaalija 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 Keski-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 22

22 § TEMPO – TERVEYS, TALOUS JA OSAAMINEN KESKIÖÖN MATKALLA KOHTI TYÖTÄ
(105706)
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 Keski-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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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.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 3/2020

MYR sihteeristö 3/2020 (3.6.2020)
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3.6.2020 § 23

23 § KIERTOON! (308070)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
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)
Lestijärven kunta
1.6.2020-30.5.2023
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli
347 052 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä
käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat
merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon
sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina.
Hankkeen tuloksena syntyy:
- Toimiva paikallinen bioenergian tuotannon ekosysteemi ja sen demonstrointi perustuen alueella vielä käyttämättömiin energialähteisiin, kuten laajamittaisen energianurmialueen ja turkislannan hyödyntämiseen;
- Selvitys erilaisten turkislannan ja peltobiomassojen kaasuntuottokyvystä
koekaasutusten sekä käytännön demonstraatiossa biokaasutuotannossa käytettävien märkä- ja kuivakäymisreaktorien avulla;
- Paikallisen bioenergian tuotannon ekosysteemin arvoketjun mallinnus
- Selvitysraportti käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden muuntamisesta
hiiltä sitovan uusiutuvan energian tuotantoalueeksi Kaustisen seutukunnassa.
- Edellä mainitun tyyppisen paikallisen tuotannon ekosysteemin liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma;
- Hankkeen demonstraatiossa syntyvä kehitys- ja tutkimusympäristö oppimisympäristönä: siirrettävät siilot, kontit yms. jolla voidaan demonstroida ja
opettaa biokaasun tuotannon eri vaiheita ja prosessin tekniikkaa maaseutualueella.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Todettiin, että hankkeen liittymäpinnat maaseuturahastoon kevään
hankehaussa jätettyyn MAURO -hankehakemukseen on käyty läpi K-P liiton
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ja maaseuturahaston edustajan kesken, eikä päällekkäisyyksiä ole ilmennyt.
Hankkeet tukevat toisiaan.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Teppo Rekilä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi, eikä myöskään palannut enää takaisin kokoukseen.

Sihteeristö ei ollut enää tämän pykälän jälkeen päätösvaltainen, koska osa
jäsenistä joutui poistumaan muihin kokouksiin, eikä jäseniä ollut enää päätösvaltaisuuteen tarvittavaa määrää (enemmän kuin puolet) läsnä.
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3.6.2020 § 24

24 § ILMASTOINDIKAATTORI (308006)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
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
1.5.2020-30.4.2022
Kokkola, Veteli
273 247 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen välittömänä tavoitteena on edistää alueen teollisten toimialojen
pyrkimyksiä ohjata toimintaansa entistä vähähiilisemmäksi materiaali- ja
energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden avulla.
Hankkeessa määritellään toimialakohtaisesti tuotteille, prosesseille, toiminnoille ja/tai palveluille ilmastoindikaattorina toimiva hiilijalanjälki, joka kuvaa tuotteen, prosessin, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa
eli toisin sanoen sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan
elinkaaren aikana syntyy, sekä esitetään vaihtoehtoiset toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Hiilijalanjäljen määrittämisessä ja laskennassa huomioidaan tuotteen / tuotantolinjan elinkaaren aikaiset päästöt, kartoitetaan yritysten tuottamat sivuvirrat kokonaisvaltaisesti, tarkastellaan mahdollisuuksia näiden vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi, sekä luodaan alueellisia verkostoja sekä kehitetään mahdollisia yhteistyömuotoja materiaalisivuvirtojen hyödyntämisen
edistämiseksi.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Teija Tuunila poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen.
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3.6.2020 § 25

25 § SEURAAVAT HAUT
ESR haku
Seuraava ESR -haku avautuu kesäkuussa 2020. Kokouksessa kuullaan tarkemmin haun aikataulusta ja suunnitellusta sisällöstä.
EAKR -haku
Seuraava EAKR -haku on suunniteltu avattavaksi syksyllä 2020.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Käsittely: Marko Muotio totesi ESR haun avautuvan kesällä ja päättyvän
syys-lokakuun vaihteessa. Viime ESR -haussa ei jätetty yhtään TL 3 kohdistuvaa hakemusta, joten kesäkuussa avattavassa haussa TL 3 hakuteemana on
edellisen haun mukaisesti työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanoa tukevat
digitaaliset ratkaisut nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. TL 4 osalta hankkeita haetaan erityistavoitteeseen 9.2
Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Painotuksena on jatkuvan oppimisen periaate OKM:n toiveiden mukaisesti (OKM haluaisi, että jatkuva oppiminen otettaisiin hankkeissa paremmin
huomioon). Tätä testattaisiin Keski-Pohjanmaalla. TL 5 osalta kaikki ohjelmanmukaiset toimenpiteet ovat mahdollisia (ei erityistä painotusta).
Teemu Räihä kertoi seuraavan EAKR -haun avautuvan todennäköisesti alkusyksystä ja päättyvän loppuvuodesta. Painotuksina tullevat olemaan vähähiilisyyden lisäksi koronasta toipuminen (mm. yrityskentän uudistumiseen liittyvä hanketoiminta).
Sirkku Wacklin kertoi maaseuturahaston tämän vuoden viimeisen hakukierroksen päättyvän 30.9. Ensi vuonna käytössä ovat jo siirtymäkauden varat.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Marko Muotio ja Piia Isosaari poistuivat kokouksesta § käsittelyn jälkeen.
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3.6.2020 § 26

26 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS
Kokouksessa kuullaan lyhyt tilannekatsaus rakennerahasto-ohjelmasta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Puheenjohtaja Teemu Räihä totesi rakennerahasto-ohjelman toteutuksen etenevän hyvin. Ohjelman vähähiilisyystavoitteet on kansallisesti saavutettu. Harvan asutuksen kehys on täyttynyt, joten jatkossa hankkeita ei siihen enää merkitä. Suomen ohjelmanmuutosesityksestä (indikaattorit, tekninen tuki) ei ole vielä komission päätöstä olemassa. Rakennerahasto-ohjelmaan on mahdollisesti tulossa myös elvytyspaketti koronaan liittyen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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3.6.2020 § 27

27 § UUDEN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE
Uuden Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 20212027 valmistelussa odotetaan parhaillaan niin komission linjauksia monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) kuin kansallisia linjauksia ohjelman lopullisista painotuksista ja kansallisesta rahoituksen jakautumisesta. Komission
odotetaan tekevän linjauksensa unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä
sekä ohjelmakauteen liittyvistä säädöksistä ja asetuksista toukokuun loppupuolella. Kansallisesti odotetaan päätöksiä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kohdentumisesta kansallisesti sekä rahoituksen alueellisesta jakautumisesta maakuntien välillä. Päätös kaupunkien ekosysteemisopimuksista saatiin viime viikolla. 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 odotetaankin esittävän mittavaa tukiohjelmaa koronan aiheuttamista vaikutuksista toipumiseen.
Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelman sisällöllistä valmistelua on jatkettu niin ministeriössä kuin Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja
Länsi-Suomen 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:
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1) Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja
digitalisaation parantaminen, ml. pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit
harvaan asutulla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa
2) Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä toimet oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi
3) Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien
parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen
4) Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
5) Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
6) Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
edistäminen sekä toimet aineellisen puutteen torjumiseksi
Läpileikkaavina periaatteina ohjelmassa ovat kestävä kehitys, sukupuolten
tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus. Pohjoisen harvaanasutun alueen eli Itä- ja PohjoisSuomen 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.

Mikäli sihteeristön kokoukseen mennessä saadaan linjauksia tai päätöksiä
edellä esille tuoduista vielä ratkaisua odottavista asioista, käydään ne läpi kokouksessa.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Teemu Räihä kertoi rakennerahasto-ohjelman ohjelmaluonnosversion 5 olevan komission epävirallisessa käsittelyssä, ja siitä odotetaan palautetta.
EU:n monivuotisessa rahoituskehysehdotuksessa on mm. esitetty korotuksia
JTF:ään esitetty ja esitetty, että ESR:stä varattaisiin 5 %:a lapsiköyhyyden
torjuntaan. Kansalliset rahoitusneuvottelut ovat edelleen käynnissä.
Sihteeristön päätös: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
---
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3.6.2020 § 28

28 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat.
Käsittely: Anne Sormunen toivoi, että valmistelussa oleva Keski-Pohjamaan
kansainvälistymisstrategia voitaisiin käydä läpi syksyn MYRrissä (luonnosvaihe tiedoksi MYRrille). Todettiin lisäksi, että maakuntaohjelman arviointityö on parasta aikaa meneillään ja sen tulosten esittely sekä maakuntaohjelma toimeenpanosuunnitelma ovat myös syksyn sihteeristö/MYR käsittelyyn tulevia asioita.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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3.6.2020 § 29

29 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti
sovittu seuraava:
Sihteeristö
3.6.
9.9.
14.10.
25.11.

MYR
17.6.
28.10
9.12.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
9.9.2020 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi sihteeristön seuraava kokous
9.9.2020 klo 9.30.
---
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3.6.2020 § 30

30 § 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 ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
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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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