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Hankehakemuksenne 19.2.2020
Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen
Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.

1 Päätöksen perusteet
1.1 Käsittelyvaiheet
19.2.2020 hakemus saapunut rahoittajalle, Keski-Pohjanmaan liitolle
15.4.2020 hanke-esittely rahoittajalle
16.4.2020 hankearviointi ja pisteytys, arviointiryhmän antama pisteytystulos 23/55
3.6.2020 MYR sihteeristön päätös: hanketta ei hyväksytty toteutettavaksi EAKR-hankkeena
17.6.2020 Maakunnanyhteistyöryhmä/MYR-päätös: hanketta ei hyväksytty toteutettavaksi EAKR-hankkeena
1.2 Päätöksen perustelut
YLEISPERUSTELUT
Rahoittajan arvion mukaan hankesuunnitelmassa on tavoitteellinen suunnitelma, hankesuunnitelman mukaan hanke
vahvistaa toteuttajien ja yritysten välistä yhteistyötä synnyttämällä vähähiilisiä TKI-palveluja elinkeinoelämän ja
sidosryhmien käyttöön. Hakijoilla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja hakijoilla on
laajaa aikaisempaa osaamistaustaa.
Hankesuunnitelma vastaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman TL 2:n
erityistavoitteen 3.2 ”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen” tavoitteita.
Erityistavoitteen 3.2 toimenpiteillä tuetaan kehittämistoimintaa ja innovaatioita, jotka vähentävät liikkumistarvetta,
hajautuvaa kaupunkirakennetta sekä energiakäyttöä asunnoissa ja rakennusten lämmityksessä, hankkeen
konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi jäävät hankehakemuksessa kapeiksi.
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Erityistavoitteen mukaan toiminta kohdennetaan vähähiilisen talouden aluetaloudellisesti tärkeimpiin kohteisiin sekä
alaa kehitettävään innovatiiviseen toimintaan, hankesuunnitelman mukaan hankkeessa muodostetaan sisäinen
arvoketju ja palvelupolku mukana olevien toimijoiden kesken ja tunnistetaan arvoketjuihin liittyvien TKI-ympäristöjen
pullonkaulat maakunnassa, rahoittajan arvion mukaan toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset keskittyvät ensisijaisesti
hanketoteuttajien oman palvelutarjonnan kehittämiseen.
Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin ja vastaa KeskiPohjanmaan maakuntasuunnitelmaa 2040 ja maakuntaohjelmaa
Rahoittajan arvion mukaan hankkeen tavoitteet vastaavat hakuteemoja, mutta toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset
keskittyvät ensisijaisesti hanketoteuttajien oman palvelutarjonnan kehittämiseen, eikä uusiutuvaan energiaan,
materiaali- ja energiatehokkuuteen tai yritysten yhdyskuntien vähähiilisyyden tukemiseen liittyvään tuote- ja
kehitystoiminataan.
Hankearviointiryhmä on pisteyttänyt hankkeen, hankkeen sama pistemäärä on 23/55.
Hakemusta ei esitetty rahoitettavaksi, koska se sai alle puolet maksimipistemäärästä.
ERITYSITAVOITTEEN ”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen” TOTEUTUMINEN
HANKKEESSA
Hakemuksen mukaan hanke vastaa kehittämällä ja jalkauttamalla maakunnan tarpeisiin suunnattuja vähähiilisiä
palveluja edistäen uusiutuvaan energiaan sekä materiaaleja energiatehokkuuteen liittyvää tutkimus- ja
kehitystoimintaa uusien prosessien ja palvelujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hakemuksen mukaan hankkeen
toimenpiteillä pyritään edistämään sellaisten palvelutuotteiden kehitystä, joilla voidaan nostaa luonnontuotteiden
jalostusastetta sekä materiaalien kierrätettävyyttä ja uusiutuvan energian hyödynnettävyyttä. Rahoittajan arvion
mukaan hankkeessa ei ole selkeitä toimenpiteitä uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k- toimintaa uusien tuotteiden,
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät hanketoteuttajien
valmiuksien ja palvelujen kehittämiseen sen sijaan että tukisi suoraan uusiutuvaan energiaan liittyvää tuote- ja
kehitystoimintaa.
Hankesuunnitelman mukaan hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa
uusien prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Rahoittajan arvion mukaan hakemuksessa ei
kuitenkaan esitetä konkreettisesti sitä, miten uusi tieto hyödynnetään kaupallisesti. Hankkeessa luotavien
palvelukuvausmallien toimivuutta demonstroidaan yrityksissä toimivina pilotteina ja hankesuunnitelman mukaan 10
yritystä tavoitellaan hankkeeseen mukaan, rahoittajan arvion mukaan konkreettiset tulokset jäävät hakemuksen
mukaan kapeiksi, eikä tukevia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi ole riittävästi.
Hakemusvaiheessa osallistuvien yritysten osallistuminen ei ollut kokonaisuudessaan tiedossa, suunnitelman mukaan
esitykset tulevat yrittäjiltä hankkeen edetessä, mikä osaltaan heikentää hankkeen vaikutusten arviointia erityisten
valintaperusteiden kannalta.
Hankkeen avulla pyritään luomaan maakunnallinen, materiaali- ja energiatehokkuuteen liittyviä toimia edistävä
vähähiilinen palveluverkosto, joka vastaa alueen yritysten tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnetään klusteripohjaisesti
toteuttajien laajaa, aikaisempaa osaamistaustaa uusien vähähiilisten TKI-palvelujen tuottamiseen elinkeinoelämän ja
sidosryhmien käyttöön. Rahoittaja arvioi, että hankkeen päätyttyä hankkeen merkitykselliset vaikutukset jäävät
kapeiksi, eikä hakemuksen mukaan anna riittävää selvitystä siihen, miten ratkaisut toteutetaan hankkeen päätyttyä.
Hankkeen tavoitteena on luoda arvoketju ja palvelupolku hankkeessa mukana olevien toimijoiden kesken
ajankohtaisten vähähiilisyyteen liittyvien teemojen ympärille. Rahoittaja arvion mukaan palvelukonseptien
tuotteistaminen ja testaaminen jää suunnitelman osalta kapeaksi.
Rahoittaja arvioi, että hankkeen rahoitus suhteessa tuloksiin jää kokonaisuudessaan ohueksi. Hankkeen
toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan ensisijaisesti yrityksiin, ei vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.
Hankesuunnitelman mukaan hankkeessa toimii 12 osa-aikaista työntekijää kolmessa eri organisaatiossa.
Konkreettiset toimet ovat vähähiilisyyteen pyrkimykset, yrityksissä tehtyjen demonstraatioiden kautta. Tieto ja tiedon
jakaminen vähähiilisyydestä on hankkeen teema, tuotosindikaattorin mukaan hankkeessa tullaan toteuttamaan neljä
vähähiilisyyttä edistävää demonstraatiota. Rahoittaja arvioi, että vähähiilisyyden lisäämiseksi tukevia toimenpiteitä ja
lisäarvoa tuottavia tavoitteita hankesuunnitelmassa ei konkreettisesti riittävästi ole esitetty.
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Hankesuunnitelman mukaan energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja mukana olevat
toimijat vahvistavat yhteistyötään laatimalla yhteisen toimintamallin, mikä ohjaa yhteistä maakunnallista
palvelutarjontaa. Hankkeessa tuotteistettavilla palveluilla pyritään ratkaisemaan kiertotalouden haasteita materiaalien
ja sivuvirtojen kierrättämiseen liittyviä palveluita kehittämällä. Hakemuksen mukaan maakunnan sisäinen arvoverkko
tiivistyy ja yhteistyövalmius lisääntyy. Rahoittajan arvion mukaan, hankkeen tavoitteena on alueellisten materiaali- ja
energiavirtoja hyödyntävien verkostojen ja yhteistyömuotojen tukeminen, mutta hankkeessa määritellyt toimenpiteet ja
tulokset tukevat tätä tavoitetta vain välillisten vaikutusten kautta.
Hankkeella ei ole selkeitä tavoitteita, toimenpiteitä, tuloksia tai vaikutuksia sukupuolisen välisen tasa-arvon, eikä
yhdenvertaisuuden tukemiseen.
HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
STRATEGIAAN
Hanke vastaa Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa 2040 ja maakuntaohjelmaa 2018-2021 vuoteen 2040
asetetun osaamisen vision osalta tukien koulutus- ja tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän tiivistä yhteistyötä edistäen
positiivista kehitystä. Osaamisen kehittämistavoitteiden (2018- 2021) osalta hanke edistää maakuntastrategian
mukaista, alueen yritysten TKI-toiminnan aktivointia ja vahvistamista.
Hankkeen avulla pyritään luomaan maakunnallinen, materiaali- ja energiatehokkuuteen liittyviä toimia edistävä
vähähiilinen palveluverkosto, joka vastaa alueen yritysten tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnetään klusteripohjaisesti
toteuttajien laajaa, aikaisempaa osaamistaustaa uusien vähähiilisten TKI-palvelujen tuottamiseen elinkeinoelämän ja
sidosryhmien käyttöön. Rahoittaja arvioi, että hankkeen päätyttyä hankkeen merkitykselliset vaikutukset jäävät
kapeiksi, eikä hakemuksen mukaan anna riittävää selvitystä siihen, miten ratkaisut toteutetaan hankkeen päätyttyä.
Hanke vastaa älykkään erikoistumisen strategian tavoitteisiin yhdistämällä mm. luonnonvarojen, energia-alan ja
kemian osaamista. Rahoittaja arvioi, että hankesuunnitelma tukee osittain älykkään erikoistumisen strategiaa mutta
toimenpiteet jäävät tulosten mittaamisen osalta kapeiksi. Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi miten älykkään
erikoistumisen kärkiä yhdistellään hankkeessa tai minkälaisia tapoja yhdistämisessä käytetään.
HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA
Ekologinen kestävyys:
Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään sellaisten palvelutuotteiden kehitystä, joilla voidaan nostaa
luonnontuotteiden jalostusastetta sekä materiaalien kierrätettävyyttä ja uusiutuvan energian hyödynnettävyyttä.
Hankkeen tavoitteena on luoda palvelukansio, jonka avulla palvelut tuodaan yritysten saataville. Hanke edistää
välillisesti ja pitkällä aikavälillä luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentämistä, rahoittajan arvion mukaan tavoitteita tukevia toimenpiteitä ei hankehakemuksen mukaan ilmene
riittävästi.
Taloudellinen:
Hankesuunnitelman mukaan hanke vahvistaa toteuttajien ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksena ja
hankkeen päätyttyä, hankkeessa syntynyt toimintamalli on alueen elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Rahoittaja arvio,
että toimintamallin laatiminen on ajankohtainen, mutta konkreettiset esitykset ja yritysten kiinnostus kestävän
kehityksen periaatteisiin ei hankehakemuksesta kokonaisuudessaan ilmene.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus:
Vaikutukset ovat välillisiä vähähiilisyyden ja hyvinvoinnin ja ympäristöosaamisen tiedostamisesta.
1.3 Päätöksen säädösperusta
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
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2 Lisätiedot
3 Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.
Viranomaisen yhteystiedot
Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Rantakatu 14

67100

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Merja Mäkivirta

aluekehityssihteeri

Yhteyshenkilön toimipaikka

2616
Toimipaikan lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Rantakatu 14

67100

KOKKOLA

Sähköposti

Puhelin

merja.makivirta@keski-pohjanmaa.fi

+358 40 504 6698

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
Teemu Räihä
kehittämispäällikkö
Merja Mäkivirta
aluekehityssihteeri
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
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