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Sihteeristö 2/2021  10.3.2021 

 

Kokousaika   Keskiviikko 10.3.2021 klo 9.30-12.05 

Kokouspaikka  Teams -kokous  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Räihä Teemu (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Tuunila Teija Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

 

Isosaari Piia                 Sandberg Jonne  Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri                 Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville               Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Saksa Tom    Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut 

Sormunen Anne   Keski-Pohjanmaan liitto   

 

Muut läsnäolevat 

Paloranta Johanna   MYR puheenjohtaja  

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-

sentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

Aalto Johannes   Keski-Pohjanmaan liitto   

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

Teemu Räihä Tuija Puumala  

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Teija Tuunila   Marko Muotio 

Pöytäkirjantarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 1 

 

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteis-

työryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että 

kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutu-

kunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön ko-

kouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnä-

olo- 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. esteellisyy-

den osalta. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Todettiin osallistuneet sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta. 

--- 
Piia Isosaari saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajat. 

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Teija Tuunila ja Marko 

Muotio. 

--- 
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3 § RETKIBUSSI KESKI-POHJANMAA (309160) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 

Erityistavoite: 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 

edistäminen 

Hakija:  Kokkolanseudun Kehitys Oy 

Toteutusaika:  1.2.2021-31.12.2021  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  54 000 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja 

kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen matkailun yhteisnäkyvyyden ja ve-

tovoiman lisääminen kehittämällä matkailukohteiden tavoitettavuutta kestä-

vin ja vastuullisin keinoin Retkibussin pilotoinnilla. 

 

Retkibussin myötä yksityisautoilu matkailukohteisiin vähenisi, mikä tekee 

liikkumisesta kohteiden lähistöllä turvallisempaa, vähentää päästöjä sekä hel-

pottaa pysäköintiä kohteiden usein ahtailla pysäköintialueilla. Myös kohtei-

den saavutettavuus paranee, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta oman auton 

käyttöön. Retkibussi mahdollistaa kävijämäärien kasvun luontoarvoja kunni-

oittaen niin luontoreitistöillä, -kohteissa, kulttuurikohteissa, nähtävyyksillä 

kuin matkailuyrityksissäkin. Retkibussi edesauttaa myös matkailuyritysten ja 

kulttuuritoimijoiden yhteisien tuotepakettien kehittämistä, kun saavutetta-

vuus helpottuu. 

 

  Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto muutettu esitys: Hanke hyväksy-

tään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennera-

hasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityk-

sestä ilmenevin perusteluin, edellyttäen että hakija pystyy esittämään selvi-

tyksen hankkeen liikenteeseen liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuudesta.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin, edellyttäen 

että hakija pystyy esittämään selvityksen hankkeen liikenteeseen liittyvien 

toimenpiteiden lainmukaisuudesta.   

--- 
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4 § TURRE TURKISTUOTANTOALAN PK-YRITYSTEN TOIMINNAN UUDISTAMISEN MUU-

TOSMAHDOLLISUUDET, ESISELVITYS (309230) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Lestijärven kunta 

Toteutusaika:  1.3.-31.10.2021  

Toteuttamisalue:  Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli 

Kokonaiskustannukset:  63 600 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja arvioida turkisalan arvoketjun uudistu-

misen mahdollisuudet uusien innovaatioiden ja tuote- ja palvelukonseptien 

avulla siten, että hyödynnetään toimialalla jo olemassa olevaa kone- ja laite-

kapasiteettia sekä muuta infrastruktuuria ja osaamista. Tarkoituksena on sel-

vittää ja tunnistaa uudet potentiaaliset liiketoimintamahdollisuudet erityisesti 

alan pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työpaikkojen säi-

lyttämiseksi.  

 

Hankeen toinen keskeinen tavoite on selvittää turkisalan tuotantotoiminnan 

sekä sen oheistoimintojen materiaalivirtojen potentiaali toimialan vähähiili-

syyden edistämisessä ja uusiutuvaan bioenergiaan perustuvassa energian tuo-

tannossa.  

 

  Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
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5 § ETEVÄ PILOTTI – ENERGIATEHOKKAAT JA VÄHÄHIILISET PILOTTIRATKAISUT 

(309217) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Centria ammattikorkeakoulu Oy 

Toteutusaika:  1.5.2021-31.7.2023  

Toteuttamisalue:  Kannus, Kokkola, Toholampi, Kaustinen 

Kokonaiskustannukset:  253 796 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan alueen yritysten sivuvirtojen ja 

hukkaenergian sekä energian varastoinnin potentiaaleja. Alueelta valitaan 

ainakin kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, ener-

giatuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen määritetään 

selvitysten avulla. Lisäksi kartoitetaan näiden pilottikohteiden synergiapoten-

tiaalit muiden yritysten kanssa. Toteutettavat pilotit pyritään valitsemaan 

niin, että ne ovat yleistettävissä olevia ja pienillä muutoksilla siirrettävissä 

muihin yrityksiin, jolloin hankkeen tulokset hyödyntävät aluetta laajasti.  

 

Hankkeen myötä kasvaa alueellinen osaaminen yritysten sivuvirtojen ja huk-

kaenergian hyödyntämisestä sekä energian varastoinnista. Hanke pyrkii saa-

maan aikaan toimintatapamuutoksia yrityksissä, siten että yritykset hyödyn-

tävät sivuvirtansa parhaalla mahdollisella tavalla niiden arvoketjuista riip-

puen. Tämä lisää energia- ja materiaalitehokkuutta, sekä omavaraisuutta, kun 

nykyisiltään hukkaan menevät energiat saadaan hyödynnettyä ja sivuvirtojen 

arvoketju paranee. Myös yritysten halukkuus lähteä mukaan synergioita hyö-

dyntäviin investointeihin kasvaa, kun tietoisuus niiden tuomista hyödyistä 

lisääntyy.  

 

  Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
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6 § EKOTERMINAALI -KEHITTÄMISHANKE (309120) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  207 600 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaan alueella uu-

sien ilmastoystävällisten liikkumis- ja kuljetusratkaisujen, teknologioiden ja 

toimintamallien tunnettuutta sekä käyttöönottoa kuljetus- ja huoltoyrityk-

sissä, julkisella sektorilla ja kuluttajien keskuudessa. Tavoitteena on myös 

kehittää Kpedun logistiikka- ja autoalojen oppimisympäristöjä, opetushenki-

löstön osaamistasoa ja koulutuksen sisältöjä vastaamaan liikenteen kehitty-

vien voimalähderatkaisujen ja teknologioiden tulevaisuuden tarpeita. 

 

Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti alueen yri-

tykset ottavat liikenteen uuden teknologian ja toimintamallit haltuun. Hank-

keen lisäarvo on tuoda uusin informaatio yritysten tietoisuuteen ja eri voima-

lähderatkaisut testattaviksi ja kokeiltaviksi.  

     

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.    

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylit-

tää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltä-

väksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 

 



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 2/2021 (10.3.2021) 9 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 7 

 

7 § EKOTERMINAALI -INVESTOINTIHANKE (309121) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  480 000 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka kehittämisosio käsiteltiin edellisessä pykälässä. 

 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaan alueella uu-

sien ilmastoystävällisten liikkumis- ja kuljetusratkaisujen, teknologioiden ja 

toimintamallien tunnettuutta sekä käyttöönottoa kuljetus- ja huoltoyrityk-

sissä, julkisella sektorilla ja kuluttajien keskuudessa. Tavoitteena on myös 

kehittää Kpedun logistiikka- ja autoalojen oppimisympäristöjä, opetushenki-

löstön osaamistasoa ja koulutuksen sisältöjä vastaamaan liikenteen kehitty-

vien voimalähderatkaisujen ja teknologioiden tulevaisuuden tarpeita. 

 

Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti alueen yri-

tykset ottavat liikenteen uuden teknologian ja toimintamallit haltuun. Hank-

keen lisäarvo on tuoda uusin informaatio yritysten tietoisuuteen ja eri voima-

lähderatkaisut testattaviksi ja kokeiltaviksi.  

     

Investointihankkeeseen sisältyy logistiikka- ja autoalojen oppimisympäris-

töön ja hankkeen toteuttamiseen tarvittavien hlö-, paketti- ja kuorma-autojen 

hankinta sekä ajoneuvojen lataus- ja polttoaineinfran hankkiminen oppimis-

ympäristön yhteyteen ja alueen kuntiin. Investointiosioon sisältyy lisäksi op-

pimisympäristön uudisrakennuksen rakenteellista suunnittelua hankealueen 

osalta. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.   

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin. Hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, joten viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsi-

teltäväksi.  

 



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 2/2021 (10.3.2021) 10 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Hankeko-

konaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 8 

 

8 § TUOKES TUULIVOIMAN OSAAMISKESKUS: ESISELVITYS (309219) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Päähakija:  Lestijärven kunta 

Osatoteuttaja:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.3.2021-31.10.2021  

Toteuttamisalue:  Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli 

Kokonaiskustannukset:  57 200 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

 

Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset tuulivoima-alan osaamiskes-

kuksen perustamiselle Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle sekä erityisesti siihen 

sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle. Vastaavaa osaamiskeskusta ei 

ole Suomessa.  

 

Osaamiskeskus sisältää tuulivoimaosaamisen kehittämiseen tarvittavat osaa-

mistarpeet, osaamisalueet, osaamisresurssit (osaajat, osaajaverkosto), fyysi-

sen ja sähköisen oppimisympäristön kokonaisuuden, toimintamallit ja yhteis-

työverkostot kuntiin, yrityksiin ja TKI-toimijoihin. 

 

Selvitystyö auttaa sekä tarkentamaan oppimisympäristölle asetettavat vaati-

mukset niin koulutussisältöjen kuin koulutuksiin liittyvän tärkeäksi arvioidun 

käytännön harjoittelun kannalta.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 9 

 

9 § SCIP – ÄLYKKÄÄN KAUPUNGIN INNOVAATIOALUSTA JA INFRASTRUKTUURI TUTKI-

MUKSESTA JA INNOVOINNISTA TULEVIEN UUSIEN RATKAISUJEN NOPEAAN JA LAAJA-

MITTAISEEN HYÖDYNTÄMISEEN (309161) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

Toteutusaika:  1.9.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Kokkola 

Kokonaiskustannukset:  387 900 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

 

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla 

yhteen erilaisia toimijoita muodostamaan älykkään kaupungin innovaatiokes-

kittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin innovaatioalusta, 

joka mahdollistaa erilaisten dataan pohjautuvien teknologioiden, konseptien 

ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. 

 

Alusta mahdollistaa uudenlaisen yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen 

niin yrityksille, kaupungin edustajille, tutkijoille, opiskelijoille kuin kaupun-

gin asukkaille.   

 

Hyödyntämällä uusia teknologioita kaupunki löytää uusia tapoja tarjota pal-

velujaan tehokkaammin, taloudellisemmin ja kansalaisille miellyttävämmin. 

 

Erityisesti tavoitellaan vähähiilisempään toimintaan tähtääviä uusia avauksia.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
Piia Isosaari jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta (Teams -ympäristöstä) pykälien 9,10,11 ja 

12 käsittelyn ja niitä koskevan päätöksenteon ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 10 

 

10 § YMPYRÄ ÄLYKKÄIDEN YMPÄRISTÖMITTAUSTEN OSAAMISKESKITTYMÄ (309083) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Kokkola, Kaustinen 

Kokonaiskustannukset:  430 895 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaalle osaamiskeskittymä, joka 

yhdistää kokonaisvaltaisesti ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat ta-

hot; teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit, sekä ympäristön tilaa val-

vovat viranomaiset kehittämään yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden 

kanssa yritysten ympäristövaikutusten arviointiin uusia älykkäitä ja kustan-

nustehokkaita ratkaisuja.  

 

Osaamiskeskittymän keskeisenä tavoitteena on tuottaa yritysten toiminta-

edellytysten ja liiketoiminnan ympäristökysymysten kannalta merkittäviä di-

gitaalisia älykkäitä mittausratkaisuja ja niiden päälle rakennettuja käytänteitä. 

Uudet ratkaisut ja käytänteet ovat digitaalisuuden ansiosta reaaliaikaisia, jat-

kuvatoimisia, kustannustehokkaita ja antavat rikkaampaa informaatiota toi-

minnan ympäristövaikutuksista.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
Piia Isosaari oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan 

päätöksenteon aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 11 

 

11 § MULTICULT – MONIKULTTUURISUUS KOKKOLAN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN 

HAASTEENA (309055) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

Toteutusaika:  1.9.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Kokkola 

Kokonaiskustannukset:  166 195 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tarkoituksena on edistää monikulttuurisuudelle, korkeakoulutuk-

seen perustuvalle osaamiselle ja kansainvälisyydelle suotuisaa asenneilmas-

toa ja henkistä ilmapiiriä Kokkolassa ja sen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- 

eli TKI-ympäristössä.  

 

Toiminnallaan hanke tukee ja täydentää tähän mennessä toteutettuja ja toteu-

tettavana olevia pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on Kokkolan älykkään eri-

koistumisen syventäminen, kaupunkiseudun vetovoiman parantaminen ja 

osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.  

 

Toimintaympäristön monikulttuurisuuden, korkeakoulutukseen perustuvan 

osaamisen ja kansainvälisyyden vahvistaminen auttaa omalta osaltaan vas-

taamaan valtakunnallisesti ennustetun, kaupunkiseudun väestö- ja työvoima-

määrän supistumisen aiheuttamiin haasteisiin.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
 

Piia Isosaari oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan 

päätöksenteon aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 12 

 

12 § KESKIPOHJALAISTEN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAMALLIT UUSIKSI, KELTU (309053) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  398 938 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Keskipohjalaisten yritysten liiketoimintamallit uusiksi (KELTU) -hankkeen 

tavoitteena on tukea mikro- ja pienyritysten kestävää kasvua ja liiketoimin-

nan kehittämistä korona-ajan jälkeen Keski-Pohjanmaalla.  

 

KELTU -hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka yhdistettynä tarjoavat 

käytännön tapoja ja keinoja yrityksille edetä kriisin jälkeisessä taloudessa. 

Hanke luo yhteistyötä yritysten välille useilla systemaattisilla keinoilla, esim. 

yhdessä oppimisen avulla. Hankkeen läpileikkaava teema ja työpakettien sy-

nergian lähtökohta ovat koronakriisin, kestävän kehityksen ja vähähiilisen 

talouden edistämisen aiheuttamat haasteet mikro ja pk-yrityksille. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

---  

 
Piia Isosaari oli poistuneena kokouksesta (Teams -ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan 

päätöksenteon aikana ja palasi kokoukseen § 13 käsittelyn alussa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

13 § VIRTUAALISTUDIO – KEHITTÄMISHANKE (309033) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  398 938 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja 

keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteis-

työnä uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi. 

 

Hankkeen avulla pyritään lisäämään keskipohjalaisten tapahtumien, tuottei-

den ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti, 

sekä parantamaan Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata 

AV-teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen 

tarpeeseen.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.   

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltä-

väksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska han-

kekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edel-

leen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 14 

 

14 § VIRTUAALISTUDIO – INVESTOINTIHANKE (309035) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  1.4.2021-31.12.2022 

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  400 000 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointihankkeen muodostaman 

hankeparin, jonka investointiosio käsitellään seuraavassa pykälässä. 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja 

keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteis-

työnä uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi. 

 

Hankkeen avulla pyritään lisäämään keskipohjalaisten tapahtumien, tuottei-

den ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti 

sekä parantamaan Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata 

AV-teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen 

tarpeeseen.  

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

  

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 

400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltä-

väksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska han-

kekokonaisuudelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edel-

leen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 15 

 

15 § KASVIPOHJAISTEN RAAKA-AINEIDEN TEOLLISEN JALOSTUKSEN JA VIENNIN EDIS-

TÄMINEN (309032) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

jalta  

Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttaja: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Toteutusaika:  2.8.2021-31.5.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  456 156 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien tuotantomenetelmien ja -teknologioi-

den käyttöönottoa kasviraaka-aineiden jalostuksessa korkean arvonlisän tuot-

teiksi.  

 

Hankkeella pyritään lisäämään paikallisten aiemmin tutkimattomien biomas-

saraaka-aineiden hyödyntämistä ja jalostamista raaka-ainelähteen lähellä, 

mikä luo työpaikkoja maaseudulle ja tukee elinkeinoelämän uudistumista ja 

kasvua. 

 

Tavoitteena on myös vastata terveyttä edistävien tuotteiden kysyntään, sillä 

COVID-19 on aiheuttanut räjähdysmäisen kasvun näiden tuotteiden kysyn-

nässä. Erikoiskasvien viljely ja jalostus Keski-Pohjanmaalla voi lisäksi kor-

vata tuontiraaka-aineita, mikä vähentää kuljetuksia ja pienentää hiilijalanjäl-

keä. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 16 

 

16 § TERVAREITTI -VIENNIN EKOSYSTEEMI (309150) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Tuen siirron saaja: Kokkotyö-säätiö 

Toteutusaika:  1.3.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  740 049 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeessa luodaan uusi innovatiivinen kestävän kehityksen pilotti Keski-

Pohjanmaan pienten ja keskisuurten yritysten tuoteviennin edistämiseksi.  

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yrityksille konkreettisia, mahdollisimman 

laajaa yritysjoukkoa avustavia työkaluja sekä palveluita vientiin; erityisesti 

markkinoinnin sekä logistiikan osalta, jotta yritykset voivat luoda uutta liike-

toimintaa sekä kassavirtaa lyhyellä aikavälillä, ottaen huomioon ratkaisuiden 

kestävyyden niin ekonomisesti kuin ekologisestikin.  

 

Hankkeen keskiössä on kehittää yhteinen keskitetty pien-/kuluttajatuotteiden 

viennin ekosysteemi toimintamalli, joka mahdollistaa kaikille toimijoille yh-

täläiset mahdollisuudet vientiin kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Keski-

tetty viennin ekosysteemi tarjoaa toimijoille avaimet käteen palveluna muun 

muassa verkkokaupan, logistiikan, paketoinnin, markkinoinnin sekä asiakas-

palvelun. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, 

viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska 

hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen 

maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

--- 

 
Anne Polso poistui toiseen kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 17 

 

17 § RUOSTE – RAKENNUSALALLE UUTTA OSAAMISTA JA TEKNOLOGIAA (309147) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

Toteutusaika:  1.6.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  374 010 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Digitaalisuus, siihen liittyvät teknologiat (IoT, sensoriverkot ja koneoppimi-

nen) kehittyvät kovaa vauhtia. Erilaisen datan hyödyntäminen ja kerääminen 

pilvialustaan luo rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia ja tarjoaa suuren potentiaalin tuotteiden/palveluiden lisäar-

von kasvattamiseen.  

 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää rakennusalan arvoketjujen toi-

mijoiden informaatiotarpeita, joiden avulla voitaisiin luoda uutta liiketoimin-

taa tai kasvattaa lisäarvoa olemassa olevaan palveluun tai tuotteeseen.   

Toisena tavoitteena on pilotoida uutta teknologiaa erilaisilla demonstraati-

oilla, joissa etsitään käytännöllisiä tulevaisuuden vihreitä ratkaisuja raken-

nusalalle. Tällä tavoin pyritään auttamaan rakennusalan yrityksiä kehittä-

mään palveluitaan ja tuotteitaan materiaali- ja energiatehokkaammiksi, sekä 

kilpailukykyisemmiksi.  

 

Kerätyn datan avulla voidaan esimerkiksi vähentää energian, veden, sähkön 

käyttöä tai optimoida tuotantoa ja logistiikkaa. Datan avulla on mahdollista 

havaita ongelmia rakennuksista, suunnitella ennakkoon korjaavia toimenpi-

teitä ja vähentää sitä kautta myös korjausrakentamista ja jätteiden määrää. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitet-

tavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin EAKR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 

 
Piia Isosaari poistui jäävinä kokouksesta (Teams ympäristöstä) § 17 käsittelyn ja sitä koske-

van päätöksenteon ajaksi. 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 18 

 

18 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040 JA MAAKUNTAOHJELMAN 

2022-2025 VALMISTELU 

 

Aluekehittämislainsäädännön mukaan maakunnan suunnittelusta vastaa maa-

kunnan liitto yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

ja muun valtion aluehallinnon sekä muiden aluekehittämiseen osallistuvien ta-

hojen kanssa. Maakunnan kehittämisen asiakirjat, maakuntastrategia ja maa-

kuntaohjelma, pohjautuvat lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja 

rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien 

ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-laki ja asetus. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ohjeistaa maakunnan liittoja maakuntaoh-

jelmien laadinnassa.  

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 

valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Maakuntastrategia- ja maakunta-

ohjelmatyön lähtökohtana on päivittää strateginen suunnitelmaosa vuoteen 

2040 ja koota uusi maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Nykyinen strategia-

asiakirja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Valmistelutyö on käynnistetty 

syksyllä 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti, kun 

OAS hyväksyttiin maakuntahallituksessa.  

 

Loppuvuodesta 2020 toteutettiin tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottava 

maakunnan skenaariotyö yhteistyössä maakuntaliiton ja kuntien luottamus-

henkilöstön kanssa. Helmikuussa 2021 järjestettiin kaikille sidosryhmille 

avoin aluekehittämisseminaari, jossa käsiteltiin mm. vihreän kehityksen mah-

dollisuuksia sekä maakuntastrategian visiota ja strategisia tavoitteita vuoteen 

2040. Valmisteluprosessi jatkuu maaliskuussa maakuntaohjelman työryhmien 

kokouksissa maakuntaohjelman tavoitteiden ja kehittämisteemojen valmiste-

lulla. Ensimmäinen luonnos maakuntastrategiasta ja maakuntaohjelmasta val-

mistuu kesään 2021 mennessä ja virallinen lausuntokierros toteutetaan syys-

lokakuussa. Asiakirja viedään hyväksyttäväksi maakuntavaltuustoon marras-

kuussa 2021. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee asiaa kokouksessa.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun 

ja merkitsee tiedoksi, sekä edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen yhteistyöryhmälle tie-

doksi saatettavaksi. 

--- 

Piia Isosaari palasi kokoukseen § 18 käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 19 

 

19 § PÄÄTTYNYT ESR -HAKU JA AVAUTUVAT REACT-EU -HAUT 

 

Päättynyt ESR -haku 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksella avoinna ollut ESR -haku päättyi 18.2.2021. 

 

Marko Muotio kertoo kokouksessa tarkemmin haun annista ja hankkeiden 

käsittelyaikataulusta. 

 

 

Keski-Pohjanmaalla avattavat REACT-EU -haut 

Keski-Pohjanmaalla avataan sekä EAKR että ESR -varoja koskevat REACT-

EU -hankehaut ajalla 15.3.-7.5.2021.Hakuinfo järjestetään 15.3.2021. 

 

Teemu Räihä ja Marko Muotio kertovat kokouksessa tarkemmin avautuvista 

hausta. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 20 

 

20 § 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. Yh-

teistyöryhmän 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 toi-

meenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 on yhteensä 21 132 000 €.  

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-1.3.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  325 40 584 647 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 208 23 068 698 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 222 23 410 880 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 35  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj.  RR valtuus  2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)  588 049 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.  

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 1.3.2021 tilan-

teesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (55,9 %) on kohdistunut pk-yri-

tysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistä-

miseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian 

ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 

22,3 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 10,8 % ja yritysten innovaatiotoi-

minnan vahvistamiseen samoin 10,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaa-

tiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoit-

teeseen ei ole rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %). 

 

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 % 

on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR -hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tie-

topalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea moni-

puolisilla hauilla.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakun-

nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

 

 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 21 

 

21 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Sihteeristö 2/2021 10.3.2021 § 22 

 

22 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.3. 2021 klo 9.00. 

Sihteeristön jäsenillä on läsnäolo-oikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.  

 

Sihteeristön seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2021.   

 

Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu: 

 

Sihteeristö 

- 21.4.2021 klo 9:30-11:00 

- 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 kokousaikataulua voidaan vielä muokata, ja molempien osalta 

voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

21.4.2021 klo 9.30.  

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 21.4.2021 klo 

9.30.  

--- 
Johannes Aalto poistui kokouksesta § käsittelyn aikana. 
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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 ha-

kea 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. 

 

  

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
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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. 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

