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25.11.2020

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 etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyyden osalta.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyyden osalta.
---
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25.11.2020 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Rekilä ja Jukka
Keinänen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 28.10.2020 hyväksynyt seuraavat muutokset sihteeristön kokoonpanoon:
Keski-Suomen ELY-keskus
uusi varaedustaja
Irma Liedes
yritysasiantuntija

entinen varaedustaja
Henrik Broman
yritystutkija

Kaustisen seutukunta
uusi varaedustaja
Minna Kauppinen
kehittämispäällikkö

entinen varaedustaja
Jaana Ojutkangas-Änäkkälä
seutusihteeri

Kannuksen kaupunki
uusi varaedustaja
Jussi Niinistö
kaupunginjohtaja

entinen varaedustaja
Terttu Korte
kaupunginjohtaja

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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25.11.2020 § 4

4 § DUDE -Do Unlimited, extenD compEtence (106531)
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)
9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1.1.2021-31.8.2023
Kokkola
503 882 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Hankkeessa tähän vastataan tarjoamalla nuorelle työelämälähtöisiä tehtäväaihioita heidän omalta osaamisalaltaan.
Hankkeen tuloksena koulutusorganisaatiot ovat muodostaneet toiminnan,
jossa nuori pääsee työstämään aitoja työelämälähtöisiä tehtäviä ja kasvattamaan käytännön tasolla osaamistaan. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän ja
koulutusorganisaatioiden välillä on aktiivista ja yritykset tuottavat tehtäväaihioita nuorille. Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset tuottavat nuorelle sellaisia valmiuksia, että hän voi toimia aktiivisena kansalaisena osana yhteiskuntaa ja nuorella on sellaisia taitoja, joita työelämä häneltä edellyttää.

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee hankkeen hankevalintakokouksessaan
19.11.2020.

Päätösesitys annetaan sihteeristön kokouksessa.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 € viedään hanke edelleen yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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25.11.2020 § 5

5 § HAJAUTETTU PROJEKTIOPISKELU JA ETÄTYÖSKENTELYVALMIUDET (106610)
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
Jyväskylän yliopisto
1.3.2021-31.8.2023
Kokkola
186 431 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen keskeisin tavoite on edistää koulutuksen työelämävastaavuutta,
lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja helpottaa tätä kautta siirtymävaihetta koulutuksesta työelämään. Hanke myös tehostaa korkeakoulututkintoon
liittyvien opintojen etenemistä tarjoamalla ratkaisuja yhteen tunnettuun pullonkaulaan, eli yhteisöllistä työskentelyä vaativien opintojen toteuttamiseen
virtuaalisissa hajautetussa koulutusympäristössä.
Hankkeessa toteutetaan sellaisia teknologisia ratkaisuja, joilla pystytään tukemaan projektiopintojen toteuttamista hajautetuissa virtuaalisissa ympäristöissä. Olennaista on löytää ratkaisut yhteistoiminnalliselle työskentelylle,
kommunikoinnille, dokumenttien versionhallinnalle, projektityöskentelyn
organisoinnille, aikatauluttamiselle, projektin etenemisen seurannalle ja
muille haasteille. Ratkaisut perustuvat osittain perinteisten projektihallinnan
työkalujen integroimiseen virtuaaliseen oppimisympäristöön ja toisaalta nimenomaan virtuaalisen ympäristön lähtökohdista rakennettuihin ratkaisuihin.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee hankkeen hankevalintakokouksessaan
19.11.2020.
Päätösesitys annetaan sihteeristön kokouksessa.
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.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksynyt hanketta osarahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
--Piia Isosaari poistui kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan
päätöksenteon ajaksi.
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25.11.2020 § 6

6 § VLEARNING 2023 (106569)
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
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
1.1.2021-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
392 994 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on Kpedun henkilöstön ja opiskelijoiden virtuaalialan
osaamisen lisääminen ja alueen yritysten tietoisuuden lisääminen vr (virtual
reality, virtuaalitodellisuus) -teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista.
Hankkeessa selvitetään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen soveltuvan
vr-teknologian nykytilanne ja kehitysnäkymät. Selvityksen perusteella valitaan vr-teknologia, jolla hankkeessa it- ja media-alan opettajat ja opiskelijat
toteuttavat yritysyhteistyönä vr-simulaation / vr-simulaatioita. Lisäksi mallinnetaan vr-laitteiden ja ohjelmistojen tulevaisuuden laajamuotoisemman
käytön edellyttämää ylläpitoa.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee hankkeen hankevalintakokouksessaan
19.11.2020.

Päätösesitys annetaan sihteeristön kokouksessa.
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.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
--Piia Isosaari palasi kokoukseen (Teams ympäristöön) pykälän käsittelyn alussa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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25.11.2020 § 7

7 § LUONTOVOIMAA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN ELÄMÄÄN (106600)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
(ESR)
10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Luonnonvarakeskus, Luke
1.2.2021-31.8.2023
Kokkola
349 265 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa
olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla.
Hankkeen päämäärä on kehittää luonnon hyödyntämätöntä potentiaalia maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei vielä ole käytetty tarpeeksi yhteiskunnallisella tasolla eikä kotouttamistyön tukena. Tässä hankkeessa luontolähtöinen kotoutuminen on kokonaisuudessaan prosessi, jossa luontotoiminnot muotoillaan yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Laaja tutkimustieto
osoittaa luonnon monipuoliset, kokonaisvaltaiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset ihmisen fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Luontoaktiviteeteillä vähennetään eriarvoisuutta sekä edistetään osallisuutta ja voimaantumista. Lisäksi luontolähtöiset toiminnot vahvistavat työ- ja toimintakykyä.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana
Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee hankkeen hankevalintakokouksessaan
19.11.2020.

Päätösesitys annetaan sihteeristön kokouksessa.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy
hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 € viedään hanke edelleen yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 7/2020

MYR sihteeristö 7/2020 (25.11.2020)

10

25.11.2020 § 8

8 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN INNOVAATIOEKOSYSTEEMI IPSI (308578)
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)
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta (EAKR)
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun kaupunki – Business Oulu
Oulun yliopisto
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Luonnonvarakeskus
Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
1.11.2020-31.8.2023
IP alue: Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa,
Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja
Pohjois-Savo
4 298 389 €
Lapin liitto

Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke, joka on jätetty Lapin liitolle ja jolle
on haettu rahoitusta myös Keski-Pohjanmaan EAKR -kehyksestä.
Hankkeen tavoitteena on Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouden vahvistaminen
alueellisen ja ylialueellisen innovaatiojärjestelmän avulla. Lähtökohtana yhteishankkeessa on löytää mukana olevien alueiden yhteiset vahvuudet ja
mahdollisuudet ja tukea maakuntien älykkään erikoistumisen yhteistä strategiaa, modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa ja ELMO -yhteistyötä.
Hankkeen tuloksena syntyy uusi, maakuntarajat ylittävä, verkostomainen tutkimuksen, kehittämisen, osaamisen ja palvelun tuotantomalli, millä alueen
yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin voidaan vastata paitsi alueen omien
TKI -organisaatioiden voimavaroilla, myös kaikkien muiden mukana olevien
organisaatioiden tarjoamilla palveluilla, sekä hankkeessa kehitetyillä yhteisillä ylimaakunnallisiin arvoketjuihin pohjautuvilla palveluilla.
Vastaavia ylimaakunnallisia TKI-palveluiden yhteenliittymiä tai yhteisiä palvelumalleja ei ole Suomessa aikaisemmin tehty.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Kustannusarvio
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Kone- ja laiteinvestoinnit
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä
Rahoitussuunnitelma
EAKR + valtio
Kuntien rahoitus
M;uu julkinen
Yhteensä
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3 230 387
249 250
34 448
9 000
775 304
4 298 389

3 236 340
97 733
964 316
4 298 389

75,29 %
2,27 %
22,43 %
100 %

Keski-Pohjanmaan arvioitu osuus kustannuksista on 221 300 €, josta
EAKR+valtio tuen osuus on 154 702 €.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hanketta ei hyväksytä osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin. Koska hankkeelle haettu
julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu kielteiselle esitykselle: Useat maakunnat ovat jo ilmoittaneet, etteivät ole osallistumassa hankkeen rahoittamiseen, joten hankkeelle esitetty rahoituspohja ei toteutumassa. Hanke ei myöskään saanut tarvittavaa pistemäärää (yli puolet kyseisen erityistavoitteen maksimipistemäärästä) Keski-Pohjanmaan liiton suorittamassa hankearvioinnissa. Hanke ajatus sinänsä on
kannatettava, mutta kaipaisi enemmän konkretiaa. Hankkeesta myös puuttuu
Keski-Pohjanmaan osalta keskeisiä toimijoita.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä osarahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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25.11.2020 § 9

9 § LIKIRUOKA – MAASEUDUN RESURSSIEN JAKELUN KEHITTÄMINEN: UUDENLAINEN
TOIMINTAMALLI MAASEUTUYRITTÄJYYTEEN JA ALUEELLISEEN LOGISTIIKKAAN
(308374)
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
Kannuksen kaupunki
Lestijärven kunta (Kaustisen seutukunta)
Utsjoen, Sodankylän, Enontekiön ja Pelkosenniemen, Kolarin ja Kittilän kunnat
Kemijärven Kehitys Oy
1.1.2021-31.12.2022
Lappi ja Keski-Pohjanmaa
281 431 €
Lapin liitto

Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke, joka on jätetty Lapin liitolle ja jolle
on haettu rahoitusta myös Keski-Pohjanmaan EAKR -kehyksestä.
Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä
alustaa pilotoimalla.
Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien (eli ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien) sekä niiden myyjien (eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa), sekä molempiin ryhmiin kuuluvien
jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella.
Toimintamalli muodostaa kokonaisuuden, jossa sähköiseen alustaan yhdistetään esimerkiksi tuotantotiloja, terminaaleja, joustavaa kuljetustoimintaa sekä
elintarvikealan toimijoita, mukaan lukien porotalous. Mallin pilotoinnilla on
tarkoitus testata, voiko tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja Lapin maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen.
Kehitystyön tulokset pilotoidaan käytännön tasolla tiiviissä yhteistyössä kohderyhmien kanssa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeessa hyödynnetään Keski-Pohjanmaan liiton EAKR -varoin rahoittamassa VASTE -hankkeessa kehitettyä logistiikan alustaa ja laajennetaan se
vastaamaan kaupankäynnin tarpeisiin.
Kustannusarvio
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä
Rahoitussuunnitelma
EAKR + valtio
Kuntien rahoitus
M;uu julkinen
Yhteensä

153 885
10 100
17 500
36 946
218 431

174 743
34 523
9 165
218 431

80 %
15,8 %
4,2 %
100 %

Keski-Pohjanmaan osuus haetusta EAKR+valtio rahoituksesta on 39,5 %, eli
69 087 €.
Keski-Pohjanmaan kuntarahoittajat Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kannuksen
kaupunki ja Lestijärven kunta (Kaustisen seutukunta) ovat tehneet hankkeesta myönteiset kuntarahapäätökset ja toimivat kaikki hankkeessa myös
osatoteuttajina.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
--Petri Jylhä ja Ville Honkala poistuivat kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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25.11.2020 § 10

10 § ELY-KESKUSTEN ALUEELLISET MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT 20232027
Maa- ja metsätalousministeriö on ohjeistanut 14.2.2020 ELY-keskuksia laatimaan uudelle EU:n rahoituskaudelle alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja palauttamaan ne MMM:lle marraskuun 2020 loppuun mennessä.
Ministeriö on viestinyt myöhemmin epävirallisesti aikataulun siirtymisestä
keväälle 2021 EU-valmistelun viivästyttyä (siirtymäkauden pituudeksi kaksi
vuotta). Uuden aikataulusuunnitelman mukainen määräaika on toukokuun
loppu 2021. Ministeriö pyrkii ohjeistamaan alueita virallisesti asiasta mahdollisimman pian.
ELY- keskusten alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien 2014-2020
osalta tehdään tarvittaessa kevyt päivitys siirtymäkaudelle 2021-2022. Suurimmalla osalla ELY-keskuksia ei nähdä tarvetta päivittämiselle.
Siirtymäkauden rahoituksen määrä ELY-keskuksittain selviää alkuvuodesta
2021, ja ELY-kohtaiset maaseutuohjelman tavoitteet voidaan päivittää vasta
tämän jälkeen.

Kokouksessa kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön Kokkolan toimipisteen päällikön Sirkku Wacklinin katsaus valmistelusta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi sekä edelleen MYRille tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Todettiin keskustelu käydyksi ja merkittiin tiedoksi ja
edelleen MYRille tiedoksi saatettavaksi.
--Petri Jylhä ja Ville Honkala palasivat kokoukseen pykälän käsittelyn alussa.

Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
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25.11.2020 § 11

11 § KATSAUS AJANKOHTAISIIN OHJELMA-ASIOIHIN
Kokouksessa kuullaan katsaus ajankohtaisista ohjelma-asioista.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan on
suunnitteilla muutos vuoden 2021 alusta alkaen. Uusien toimintalinjojen
kautta jaetaan REACT-EU-tukivälineen rahoitusta koronakriisistä elpymiseen.
Maakuntien liitoille jaettu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE)
määrärahaa, jolla edistetään koronakriisistä elpymistä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus tiedoksi ja edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
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25.10.2020/ § 12

12 § 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 on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille
2014-2020 on yhteensä 21 132 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-16.11.2020 (Yrtti2 raportti/K-S ELY)
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
Hankkeista purkautunut, uudelleenbudjetoitu valtuus
Jäljellä oleva + uudelleen budj. yhteensä

kpl
302
198
7
205
33

€
37 544 288
21 132 000
20 593 208
342 182
20 935 390
538 792
2 524 747
3 063 539

*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 16.11.2020,
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 EAKR -yritystuista valtaosa (56,6 %) on kohdistunut pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian
ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut
23,3 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 10,9 % ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 8,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei
ole rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,3 %).
Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vain vajaa
3 % (580 310 €) on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ .
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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25.11.2020 § 13

13 § TIEDOKSI
Maakuntaohjelman arviointi
Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto
MDI:n yhteistyössä toteuttama maakuntaohjelmien arviointi on valmistunut.
.Arvioinnin tuloksia hyödynnetään uusien maakuntaohjelmien laadinnassa.
Keski-Pohjanmaalla uuden vuosille 2022-2025 ulottuvan maakuntaohjelman
valmistelu aloitettiin lokakuussa, kun maakuntahallitus hyväksyi ohjelman
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Uutta maakuntaohjelmaa tehdään yhteistyössä maakunnan aluekehittäjien ja sidosryhmien kanssa ja se valmistuu
loppuvuodesta 2021. Arviointiaineisto on löydettävissä Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta
Valmistellussa olleet alueellisen strategiat ja toimenpideohjelmat
Keski-Pohjanmaalla on loppuvuodesta 2020 lausunnolla ja valmistumassa
seuraavat aluekehittämistyötä suuntaavat strategiat ja toimenpideohjelmat:
-

Kansainvälistymisstrategia
Matkailustrategia
Osaamisen toimenpideohjelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen yritystukilinjaukset
Keski-Suomen ELY-keskus valmisteli vuoden 2020 alkupuoliskolla uudet
yritystukilinjaukset, mutta niiden julkaiseminen siirtyi alkaneen koronatilanteen vuoksi myöhemmäksi. Eli voimassa ovat edelleen 18.2.2019 tehdyt linjaukset. Uudet linjaukset on tarkoitus julkaista lähiaikoina. Linjauspäivityksen poikkeuksellisen syksypäivityksen taustalla on muuttunut tilanne ja
myöntövaltuusmuutokset.
Uudet 23.11.2020 vahvistetut ja voimaan astuneet yritystukilinjaukset on toimitettu sihteeristölle sähköpostitse ennen kokousta (23.11.), ja ne esiteltiin
keskeisiltä osin kokouksessa.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi, ja tarvittavat edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja tarvittavat edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Piia Isosaari poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.
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25.11.2020 § 14

14 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muu esille otetut
asiat.
Sihteeristön päätös: Merkittiin muina esille otettuina asioina joulukuussa
2020 avattava seuraava ESR -haku (päättyy 18.2.2021) ja maaseuturahaston
22.1.2021 päättyvä hakukierros tiedoksi.
---
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25.11.2020 § 15

15 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA ALUSTAVA VUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.12.2020 klo 9.00.
Sihteeristön jäsenillä on läsnäolo-oikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.
Sihteeristölle ei ole sovittuna kokouksia enää vuoden 2020 aikana.
Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu:
Sihteeristö
- 10.2.2021 klo 9:30-11:00
- 10.3.2021 klo 9:30-11:00
- 28.4.2021 klo 9:30-11:00 (aikaisempi esitys 21.4.2020)
- 26.5.2021 klo 9:30-11:00
- 29.9.2021 klo 9:30-11:00
- 27.10.2021 klo 9:30-11:00
- 24.11.2021 klo 9:30-11:00
Yhteistyöryhmä
- 24.3.2021 klo 9:00-11:00
- 9.6.2021 klo 9:00-11:00
- 13.10.2021 klo 9:11:00
- 8.12.2021 klo 9:00-11:00
Tarvittaessa molempien osalta voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
10.2.2021 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 10.2.2021 klo
9.30.
---
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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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