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Hankehakemuksenne 18.12.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

23.11.2020 Hakemus saapui EURA2014-järjestelmään

2.2.2021 Hanke-esittely

12.2.2021 Rahoittajatiimin hankkeiden arviointi- ja pisteytyspalaveri

15.2.2021 Tieto hakijalle sähköpostilla hakeumuksen kielteisestä etenemisestä

10.3.2021 MYRin sihteeristön kielteinen kanta hankkeelle
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

 

MULTICULT-hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja tukee

Toimintalinja 2:sen teemaa ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” sekä erityistavoitetta 4.1.

”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta”. Hanketta ei esitetä

rahoitettavaksi, sillä se ei saanut suoritetussa hankearvioinnissa vaadittavaa yli puolta kyseisen erityistavoitteen 4.1.

maksimipistemäärästä. Hanke sai arvioinnissa 26/60 pistettä.

 

Keski-Pohjanmaan alueen koronaselviytymissuunnitelman hankeaiheista hanke sopii teemaan ”TKI-toiminnalla Suomi

takaisin kestävän kasvun uralle”, sillä se kohdistuu TKI-toiminnan tulosten jalkauttamiseen elinkeinoelämän käyttöön.

 

ERITYISTAVOITTEEN 4.1. TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

	

Hankkeessa selvitetään Kokkolan asukkaiden ja TKI-ympäristön toimijoiden asenteita mm. korkeakoulutukseen

perustuvaan osaamiseen, maahanmuuttoon ja kansainväliseen työvoimaan ja kykyä vastaanottaa siihen liittyviä

sosiaalisia innovaatioita.

Päätös
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
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Hankeen ei silti arvioida merkittävästi parantavan alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen

kehittämiseen. Hakija luonnehtii hankkeessa järjestettäviä haastatteluja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia

pilotointiympäristöiksi, joissa etsitään kehittämisen mahdollisuuksia. Hakija mainitsee myös mahdolliset

jatkotoimenpidesuositukset, jotka julkaistaan tulosten tiivistelmässä, mutta ei selvennä niiden laajuutta tai

toimenpiteiden vastuutahoja. Hankkeen tulokset eivät ole konkreettisia, eivätkä aiheuta suoraan toimintojen muutosta,

vaan tuloksiksi toivotaan asenteiden ja ilmapiirin muutoksia. Teknologiseen muutokseen hanke ei toimissaan keskity.

 

Hakemuksessa todetaan, että hankkeen vaikutus elinkeinoelämään on välillistä, TKI-järjestelmän toimiessa sen

tulokset saadaan paremmin elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeella ei kuitenkaan ole toimia tai tavoitteita tuotteiden tai

palveluiden kaupallistamiseen.

 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä, joskin hankkeessa on

mukana vain neljä yritystä, jotka osallistuvat haastatteluun. Yrityksiä ei ole hakuvaiheessa valittu, mutta KIPin alueella

on käyty keskusteluja. Hankkeen toimet eivät myöskään tähtää yritysten TKI-panostuksen lisäämiseen.

 

Hanke tavoittelee osaavan työvoiman löytämistä, mutta ei konkreettisin toimin, vaan asennekyselytutkimuksella

ulkomaiseen työvoimaan liittyen sekä keskustelutilaisuuksilla ko. aiheesta. Työvoimapula vaivaa useita toimialoja,

mutta työvoiman löytymiseen ei hanketoimissa haeta konkreettisia ehdotuksia eikä toimialoja määritellä. TKI-alojen

osalta osaamisintensiivisyys toteutuu.

	

Hanke ei edistä kansainvälistä kauppaa, mutta selvittää kansainvälisyyteen liittyviä asenteita esim.

maahanmuuttajataustaisen työvoiman suhteen. Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden esitetään vahvistavan

työvoiman määrää, mutta käytännön hanketoimia kehittämiselle ei esitetä keskustelujen ja julkaisujen lisäksi.

Hankkeen tulokseksi toivotaan kansainvälistä hankehakemusta. Multicult-hanke lisää Kokkolan TKI-toimijoiden

yhteistyötä ja alueellista yhteisoppimista, mutta konkreettisia, pitkän tähtäimen keinoja näiden toteuttamiseen ei avata

hakemuksessa.  Hankkeessa valmistellaan myös kansainvälistä tutkijayhteistyötä. Hakija esittää hankkeen parantavan

Kokkolan seudun kykyä olla mukana kansainvälisissä TKI-verkostoissa etsimällä Kokkolalle vertailukelpoisia

kansainvälisiä toimintaympäristöjä kahden verkostoitumismatkan muodossa, jotka osaltaan saattavat edistää

kansainvälistymistä.

	

Kyseessä on aineeton hanke, mutta sen hanketoimissa ei ilmene aktiivista vähähiilisyyden edistämistä eikä hankkeella

ole selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä vähähiilisyyden edistämiseksi.

 

Hankkeella ei ole selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Asenneilmapiiriselvityksen arvioidaan edistävän maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistämistä, mutta

hankkeella ei ole muita selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Kansainvälisen Interreg-

hankkeen valmistelu vaikuttaa osaltaan Itämeren alueen toimiin, asukkaisiin ja työntekijöihin, ja voidaan arvioida, että

sillä voi olla vaikutusta Itämeren alueella tapahtuvaan verkostoitumiseen kansainvälisesti. Kansainväliset verkostot

eivät muutoin kohdistu Itämeren alueelle.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAA

	

Maakuntaohjelman kärkialoista ja kehittämiskohteista hanke vastaa osaavan työvoiman saatavuuteen

korkeakoulutuksen arvostusta nostamalla sekä välillisesti vetovoima-asioihin asennekyselyn osalta. Lisäksi

kilpailukyvyn osalta toivotaan parannettavan korkean osaamisen työpaikkojen syntymistä. Keinot näiden

toteuttamiseen ovat kyselyjä ja keskustelutilaisuuksia, eivätkä vaikutukseltaan laajoja tai konkreettisia.
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Hakija sanoo hankkeen tukevan osittain Kokkolan älykkään erikoistumisen pyrkimyksiä, joita ovat

akkukemiaekosysteemi ja kierotalous. Keskiössä on yritysvetoisten TKI- ja oppimisympäristöjen kehittäminen

erikoistumisaloilla. Hanketoimet eivät kuitenkaan keskity Keski-Pohjanmaan maakunnan älykkään erikoistumisen

teemoihin.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

 

Hankkeen toimet eivät edistä ekologista kestävyyttä. Taloudelliseen kestävyyteen hanke saattaa välillisesti vaikuttaa

työvoiman saatavuuteen liittyvällä selvityksellä. Sosiaalinen kestävyys saattaa toteutua vetovoimatekijöiden

selvittämisen tai monikulttuurisuuden tukemisen myötä. Kuitenkaan kestävä kehitys ei ole hankkeen päätavoite.
 
 

1.3 Päätöksen säädösperusta 

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä rahoituslaki

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), jäljempänä

rahoitusasetus

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
 
 

2 Lisätiedot
 
 

3 Muutoksenhaku
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.
 

Viranomaisen yhteystiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
 

Teemu Räihä

kehittämispäällikkö
 
 

Teija Tuunila

kehittämissuunnittelija

Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

Lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Teija Tuunila

Tehtävänimike

kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön toimipaikka

Keski-Pohjanmaan liitto

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

teija.tuunila@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0408610063
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Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
 

Liitteet
  
Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
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