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Hankehakemuksenne 29.12.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

21.12.2020 Hakemus saapui EURA2014-järjestelmään

2.2.2021 Hanke-esittely, läsnä Tuunila, Räihä, Rekilä, Kaiponen, Puumala ja Aalto.

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

Hanke on avoinna olleen haun hakuteemojen mukainen, hanke edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman

tavoitteita ja toteuttaa kyseisen erityistavoitteen 4.1 valintaperusteita hyvin. Hanke sai Keski-Pohjanmaan liiton

suorittamassa arvioinnissa vaadittavan vähimmäispistemäärän, joka on yli puolet kyseisen erityistavoitteen 4.1.

maksimipistemäärästä (60 pistettä). Hankkeen saama pistemäärä oli 32. Hanketta ei kuitenkaan esitetä

rahoitettavaksi, sillä rahoitushakuun saapuneilla hakemuksilla haettiin rahoituksen myöntövaltuutta yhteensä

enemmän, kuin mikä on välittävän toimielimen jäljellä oleva myöntövaltuus toimintalinjalla 2. Hankkeita rahoitetaan

arviointipisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä, eikä Tuokes-hankkeen pistemäärä yltänyt kyseisessä

paremmuusluokittelussa riittävän korkealle.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS HAKUTEEMAAN

Avoinna olleen haun hakuteemoista hanke tukee etenkin "TKI- ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä

pilotointiympäristöjä". Lisäksi teeman 3 mukaisesti hanke edistää vihreää siirtymää tukevia innovaatioita, kokeiluja ja
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pilotteja.

 

ERITYISTAVOITTEEN 4.1. VALINTAPERUSTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Hanke tukee erityistavoitteen 4.1. "tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten

vahvuuksien pohjalta" toteutumista pääosin hyvin. Hankkeella vastataan maakunnassa voimakkaasti kasvavan

tuulivoima-alan osaamisvaatimusten kasvuun ja hanke kohdistuu erinomaisesti osaamisintensiiviselle ja työllistävälle

toimialalle. Lisäksi hankkeella on välillisiä vaikutuksia vähähiilisen talouden edistämisen näkökulmasta lisäämällä

edellytyksiä tuulivoiman nopeammalle käyttöönotolle.

 

Hanke on sisällöltään ja toimenpiteiltään kartoitus- ja selvityshanke, joten se tuottaa vain vähän suoria vaikutuksia

erityistavoitteiden toteutumiseksi. Hanke ei suoraan paranna alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen

kehittämisessä, mutta osaltaan välillisesti valmistelee teknologista muutosta uusiutuviin energianlähteisiin

siirtymisessä. Osaamiskeskuksen suunnittelu- ja valmistelutyö eivät tue uusien ratkaisujen kaupallista hyödyntämistä,

mutta ne tukevat välillisesti tuulivoimaelinkeinon ja alan työllistymisen lisääntymistä. Yritysten sekä tutkimus-, koulutus-

ja kehittämisorganisaatioiden välinen yhteistyö toteutuu vain pienimuotoisesti, sillä hankkeeseen tavoitellaan mukaan

kolmea yritystä. Hankkeella ei ole kansainvälistymistä tai kansainvälisten verkostojen syntyä edistäviä vaikutuksia,

mutta osaamiskeskittymä voi välillisesti parantaa työvoiman asemaa myös kansainvälisessä kilpailussa.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN

Hankkeen osaamiskeskus- ja oppimisympäristöteema tukee Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman

osaamistavoitteita. Maakunnan kilpailukykyä hanke tukee uusien, korkean osaamisen työpaikkojen synnyttämisellä ja

maaseudun asukkaiden osaamistason nostamisella, mutta vaikutukset ovat välillisiä ja niiden toteutuminen on

vaikeasti arvioitavissa ennakkoon. Hanke tukee maakuntaohjelman kehittämisteemoista tuulivoiman käytön

edistämistä. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen tukee maakunnan veto- ja pitovoiman kehittymistä.

 

Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa välttävästi. Hanke yhdistää virtuaaliset

oppimisympäristöt luonnonvara-alan osaamiseen, mutta hankkeella ei ole suoria vaikutuksia maakunnan älykkään

erikoistumisen strategian kärkialoihin, eikä se yhdistele uudella tavalla strategian eri painopisteitä.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Horisontaalisia tavoitteita ovat sukupuolten tasa-arvo, yhteiskunnallisten ryhmittymien yhdenvertaisuus sekä kestävä

kehitys. Hanke edistää välillisesti tuulivoiman sekä uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tukee siksi ekologisesti

kestävää kehitystä. Hanke tukee myös taloudellisesti kestävää kehitystä edistämällä paikallisen energiantuotannon

kasvua. Selvitysmuotoisen hankkeen vaikutukset ovat kuitenkin pieniä ja välillisiä. Hanke ei tue kestävän kehityksen

sosiaalista ulottuvuutta, eikä edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa tai lisää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.
 
 

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)
 
 

2 Lisätiedot
 
 

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

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
 

Teemu Räihä

kehittämispäällikkö
 
 

Mikko Kangas

Aluekehityssuunnittelija
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

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

Liitteet
  
Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
 

Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

Lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Mikko Kangas

Tehtävänimike

Aluekehityssuunnittelija

Yhteyshenkilön toimipaikka

Keski-Pohjanmaan liitto

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

mikko.kangas@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0405046698
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