Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 5/2021 (8.9.2021)

1

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Sihteeristö 5/2021
Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.30-11.00
Teams kokouksena

Käsitellyt asiat:
1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .............................................................................................................. 4
2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA........................................................................................................... 5
3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON .......................... 6
4 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS ............................................................................................. 7
5 § HIPPA REMOTE – ASIAKASLÄHTÖISET DIGITAALISET SOTE-ALAN TUOTE- JA
PALVELUKEHITYSYMPÄRISTÖT (309748) ................................................................................................................ 8
6 § KIERTHON 2.0 (310144) ............................................................................................................................................. 9
7 § UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KASVIPOHJAISTEN RAAKA-AINEIDEN JALOSTUKSELLE JA VIENNILLE
KESKI-POHJANMAALLA, KEHITTÄMISHANKE (309690) ..................................................................................... 10
8 § UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KASVIPOHJAISTEN RAAKA-AINEIDEN JALOSTUKSELLE JA VIENNILLE
KESKI-POHJANMAALLA, INVESTOINTIHANKE (310717)..................................................................................... 11
9 § VENEPRINT AINETTA LISÄÄVÄ DIGITAALINEN VALMISTUS VENETEOLLISUUDESSA,
KEHITTÄMISHANKE (310062)..................................................................................................................................... 12
10 § VENEPRINT AINETTA LISÄÄVÄ DIGITAALINEN VALMISTUS VENETEOLLISUUDESSA,
INVESTOINTIHANKE (310131) .................................................................................................................................... 13
11 § WINWIN-VERKOSTOSTA VOITTOON KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI (310092) .................... 14
12 § R-U-READY – PK-YRITYSTEN DIGITAALISEN MUUTOKSEN PALVELUTARJOTIN (309880) ................ 15
13 § SNOP-SNABBA OPERATIONER (309647) ............................................................................................................ 16
14 § WAAM – ISOJEN METALLIKOMPONETTIEN 3D-TULOSTUS (309229)........................................................ 17
15 § KILPAILUKYKYISENÄ SEURAAVAAN UUTEEN NORMAALIIN, NEXTNORM (309723) ........................... 18
16 § TURPEEN UUDET JALOSTUSMAHDOLLISUUDET KESKI-POHJANMAALLA, TUUMA (310028) ........... 19
17 § KINNULAN KESKUSPUHDISTAMO (310044)..................................................................................................... 20
18 § YRITYSTUKI -HAKEMUS (309232) ...................................................................................................................... 22
19 § LOG IN – LOGISTIIKAN INNOVAATIOVERKOSTO (309714) ......................................................................... 23
20 § ETÄ-LEAN (107301) ................................................................................................................................................ 24
21 § PIENYRITYKSET NOUSUUN! (107266) ............................................................................................................... 25
22 § EXPORT EXPERT (107174).................................................................................................................................... 26
23 § MOOTTORI MONIMUOTOISET TYÖ- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT (107085) ................................................ 27
24 § AM-TEKNOLOGIAT – SUUNNITTELUSTA VALMISTUKSEEN (107195)....................................................... 28
25 § YRITTÄJÄT- AKATEMIA (106978) ...................................................................................................................... 29
26 § ÄLYKÄS LIIKETOIMINTA PANDEMIASTA TOIPUMISEN TYÖKALUNA (107151) .................................... 30
27 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 ................................. 31
28 § AVOINNA OLEVAT JA AVAUTUVAT HAUT ..................................................................................................... 33

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/9f5e0171-5f97-4571-8e89-604525bf2903

www.vismasign.com

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 5/2021 (8.9.2021)

2

29 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT ........................................................................................................................... 34
30 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU ......................... 35

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/9f5e0171-5f97-4571-8e89-604525bf2903

www.vismasign.com

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 5/2021 (8.9.2021)

Sihteeristö 5/2021

8.9.2021

Kokousaika
Kokouspaikka

Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.30-11.00
Teams -kokous

Jäsen
varajäsen
Räihä Teemu (puheenjohtaja)
Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)
Mutka Marita
Rekilä Teppo
Rosenqvist Olli
Kangas Mikko
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Keinänen Jukka
Liedes Irma
Polso Anne
Pakkala Jukka
Wacklin Sirkku
Herlevi Anna-Maija

Taho
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus

Puumala Tuija, sihteeri
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Läsnä pysyvät asiantuntijat
Isosaari Piia
Jylhä Petri
Honkala Ville
Saksa Tom
Sormunen Anne

Sandberg Jonne
Kauppinen Minna
Niinistö Jussi

Muut läsnäolevat
Paloranta Johanna

Kokkolan kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kannuksen kaupunki
Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut
Keski-Pohjanmaan liitto

MYR puheenjohtaja

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon).
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Mikko Kangas (hankkeiden esittely)

Keski-Pohjanmaan liitto

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Jyrki Kaiponen
varapuheenjohtaja

Tuija Puumala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Anne Polso
Pöytäkirjan tarkastajat

Olli Rosenqvist
Pöytäkirjatarkastaja
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8.9.2021 § 1

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 varapuheenjohtajan esitys:
1) Todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Jyrki
Kaiponen.
3) Todetaan, etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyyden osalta.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin osallistuneet, ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Jyrki
Kaiponen.
3) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyyden osalta.
---
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8.9.2021 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sihteeristön pöytäkirjojen allekirjoittamisessa on siirrytty sähköiseen menettelyyn. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi sähköisen menettelyn kautta.
Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Polso ja Olli Rosenqvist.
---
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8.9.2021 § 3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 9.6.2021 hyväksynyt seuraavat muutokset sihteeristön kokoonpanoon:
Keski-Pohjanmaan liitto
Uusi edustaja
Olli Rosenqvist
aluekehityssuunnittelija

Entinen edustaja
Teija Tuunila
kehittämissuunnittelija

Uusi varaedustaja
Mikko Kangas
aluekehityssuunnittelija

Entinen varaedustaja
Merja Mäkivirta
aluekehityssihteeri

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8.9.2021 § 4

4 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa kuullaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Piia Isosaari saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.
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8.9.2021 § 5

5 § HIPPA REMOTE – ASIAKASLÄHTÖISET DIGITAALISET SOTE-ALAN TUOTE- JA PALVELUKEHITYSYMPÄRISTÖT (309748)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-31.8.2023
Kannus, Kokkola
364 353 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehitys sovelluksia ja palveluita sosiaali- ja terveysalan koti- ja palveluasumisen digitaalisten tuotteiden- sekä palvelujen kehityksessä. Hanke ja sen tavoitteet on
rajattu koskemaan ensivaiheessa koti -ja palveluasumiseen liittyviä digitaalisia tuotteita ja palveluja, koska se edustaa kustannusvaikutuksiltaan yhtä keskeisintä sote-alan kehittämistarvealuetta. Hankkeen toteutus ja tulokset mahdollistavat palvelumallin skaalaamisen kattamaan myöhemmin myös muiden
sote-alan asiakasryhmien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.
Keskeistä hankkeessa on se, että siinä tuotetaan konkreettista tietoa koti- ja
palveluasumisen digitaalisten tuotteiden ja palvelujen todellisista kehittämistarpeista aitojen asiakastarinoiden avulla kehittämistyön toteuttamiseksi ja
ohjaamiseksi. Hankkeessa tuotettavat asiakastarinat ovat moninäkökulmaisia
sisältäen tuotteiden ja palvelujen hankkijoiden, tuottajien, käyttäjien ja muiden niihin liittyvien sidosryhmien näkökulmat.
HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmena itsenäisenä, mutta toisiinsa kytkeytyvänä kolmen maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan
(TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), yhteishankkeena.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 6

6 § KIERTHON 2.0 (310144)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Lestijärven kunta
1.9.2021-31.8.2023
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli
317 302 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hanke tekee selvitystyötä alueellisesta uusiutuvan energian ja erityisesti biokaasun ja/tai sen johdannaisten kysynnästä ja sen kehittymisestä tuottaen
edellytyksiä ja toimintamalleja uusiutuvan energian tuotannon käynnistymiseen laajamittaisesti Kaustisen seutukunnassa:
TP 1 Alueellisen kysyntäverkoston koordinointi ja tiedonhankinta, markkinaanalyysin luominen ja päivitys
TP 2 Kysyntäperusteisen energian jakelujärjestelmän analyysi ja kehittämissuunnitelman tekeminen
TP 3 Biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksien selvittäminen
alueella
TP 4 KASE BioEnergyHUB: Biomassapohjaisen energian tuotannon ja käytön digitaalinen seuranta ja raportointi (erityisesti langattomat ratkaisut), alustasovelluksen spesifikaatio ja toteutettavuuden selvitys
TP 5 Vision ja konkreettiset toimenpiteet sisältävän tiekartan luominen edistämään paikallisen uusiutuvan bioenergian käyttöä v. 2030 mennessä
TP 6 Viestintä ja tiedottaminen
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
--Petri Jylhä poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi.
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8.9.2021 § 7

7 § UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KASVIPOHJAISTEN RAAKA-AINEIDEN JALOSTUKSELLE
JA VIENNILLE KESKI-POHJANMAALLA, kehittämishanke (309690)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä KPEDU
1.11.2021-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
416 316 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja
viennille Keski-Pohjanmaalla kehittämiskokonaisuus koostuu kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä pienestä investointiosiosta.
Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien
viljelyä, jatkojalostusta ja vientiä. Hankkeella vastataan alueen viljelijöiden,
metsänomistajien ja luonnontuoteyritysten sekä yrittäjyyttä suunnittelevien
tarpeisiin tuottamalla tietoa eri kasvimateriaalien jalostusmahdollisuuksista,
laaduntodentamisohjeita sekä mahdollisuuden testata tuotteidensa pakastekuivausta. Yritysten kasvun esteitä ovat mm. raaka-aineiden saanti, raakaaineiden ja tuotteiden laadun todentaminen sekä jalostusprosessien riittämätön osaaminen.
Pilot-mittakaavan pakastekuivainlaitteisto hankitaan investointiosiossa.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
--Petri Jylhä palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.
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8.9.2021 § 8

8 § UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KASVIPOHJAISTEN RAAKA-AINEIDEN JALOSTUKSELLE
JA VIENNILLE KESKI-POHJANMAALLA, investointihanke (310717)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä KPEDU
1.11.2021-31.8.2022
Keski-Pohjanmaa
15 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja
viennille Keski-Pohjanmaalla kehittämiskokonaisuus koostuu kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä pienestä investointihankkeesta.
Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien
viljelyä, jatkojalostusta ja vientiä. Hankkeella vastataan alueen viljelijöiden,
metsänomistajien ja luonnontuoteyritysten sekä yrittäjyyttä suunnittelevien
tarpeisiin tuottamalla tietoa eri kasvimateriaalien jalostusmahdollisuuksista,
laaduntodentamisohjeita sekä mahdollisuuden testata tuotteidensa pakastekuivausta.
Pilot-mittakaavan pakastekuivainlaitteisto hankitaan investointiosiossa.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 9

9 § VENEPRINT AINETTA LISÄÄVÄ DIGITAALINEN VALMISTUS VENETEOLLISUUDESSA,
kehittämishanke (310062)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-31.8.2023
Kokkola
280 400 €
Keski-Pohjanmaan liitto

VENEPRINT -ainetta lisäävä digitaalinen valmistus veneteollisuudessa hanke koostuu kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä investointihankkeesta.
Hankeen tavoitteena on kehittää 3D-tulostustekniikkaa sekä biopohjaisia
materiaaleja veneteollisuuden käyttöön ja täten luoda veneteollisuuden yrityksille edellytykset kiertotalouden lisäämiseen sekä ekologisesti kestävämpään venetuotantoon.
Erillisessä investointiosiossa hankitaan 3D-tulostusteknologian vaatimia
laitteita ja ohjelmistoja, joita räätälöidään veneteollisuuden käyttöön.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 10

10 § VENEPRINT AINETTA LISÄÄVÄ DIGITAALINEN VALMISTUS VENETEOLLISUUDESSA, investointihanke (310131)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-31.8.2023
Kokkola
100 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

VENEPRINT -ainetta lisäävä digitaalinen valmistus veneteollisuudessa hanke koostuu kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä investointihankkeesta.
Hankeen tavoitteena on kehittää 3D-tulostustekniikkaa sekä biopohjaisia
materiaaleja veneteollisuuden käyttöön ja täten luoda veneteollisuuden yrityksille edellytykset kiertotalouden lisäämiseen sekä ekologisesti kestävämpään venetuotantoon.
Erillisessä investointiosiossa hankitaan 3D-tulostusteknologian vaatimia
laitteita ja ohjelmistoja, joita räätälöidään veneteollisuuden käyttöön.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 11

11 § WINWIN-VERKOSTOSTA VOITTOON KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI
(310092)
Tavoiteohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
Erityistavoite:
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Päähakija:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja:
Viexpo Osuuskunta
Toteutusaika:
1.9.2021-31.12.2022
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannukset:
200 640 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
WINWIN-hankkeessa lisätään alueen pk-yritysten yhteistyötä ja liiketoiminnan kehittymistä toteuttamalla yritysten ja elinkeino- ja TKI-toimijoiden verkosto, jossa kasvatetaan osaamista erityisesti digitalisaation ja kansainvälistymisen saralla.
Hankkeen isona tavoitteena on luoda toimintatapa, jossa alueen yritykset ja
muut organisaatiot hyödyntävät ketterästi toistensa osaamista ja resursseja
yhteisissä, kaupallisissa projekteissa. Yhteistyön pohja ja toimijaverkosto
luodaan bootcamp-toiminnan kautta. Bootcampissa yritysten edustajat saavat
yritysten tarpeisiin pohjaavaa osaamista aihealueista, jotka valmistavat tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeisiin. Bootcamp-työpajat ovat osallistavia
verkostoitumistilaisuuksia, joissa tunnistetaan yritysneuvonnan potentiaalisia
rooleja sekä yhteistyön mahdollisuuksia sujuvuuden ja resurssitehokkuuden
lisäämiseksi.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 12

12 § R-U-READY – PK-YRITYSTEN DIGITAALISEN MUUTOKSEN PALVELUTARJOTIN
(309880)
Tavoiteohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
Erityistavoite:
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Päähakija:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja:
Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius, Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti Instituutti, Kokkolanseudun kehitys Oy, YritysKannus
Oy, Lestijärven kunta (Kaustisen seutukunta)
Toteutusaika:
1.9.2021-31.12.2022
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannukset:
522 840 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen päätavoite on kansainvälisen tason RI-DIH (Rural Industry Digital
Innovation Hub) osaamiskeskittymän toiminnan käynnistämistä tukevan yhteisöllisen palvelumallin kehittäminen.
Osaamiskeskittymän tehtävänä on vauhdittaa haja-asutusalueen pk-yritysten
liiketoimintaa digitaalista muutosta hyödyntäen. Osaamiskeskittymän päätehtävänä on rakentaa digitalisaatioon pohjautuvaa uutta yrityksen johtamisen
kulttuuria harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksiin. Hankkeessa jalostettavat
palvelut kohdistetaan erityisesti koronapandemiasta kärsivien pk-yritysten
toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle esitetty julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Piia Isosaari ja Petri Jylhä postuivat esteellisinä kokouksesta (Teams ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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8.9.2021 § 13

13 § SNOP-SNABBA OPERATIONER (309647)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
3.1.2022-31.3.2023
Keski-Pohjanmaa
319 132 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen avulla pyritään kartoittamaan alueen yritysten tilannetta koronapandemia aikana ja sitä, millaista tukea ne tarvitsevat selviytymiseen ja toipumiseen. Pyrkimyksenä on tarjota tukea digitaalisten taitojen ja erilaisten teknologioiden kehittämiseen yrityksissä. Lisäksi pyritään tekemään nopeita toimenpiteitä tiedon ja osaamisen levittämiseksi esimerkiksi teknologiaesittelyiden ja -kokeiluiden avulla.
Havainnollistamalla digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, erityisesti 5G-tekniikoiden, pilvipalveluiden ja kyberturvallisuuden aloilta saadaan
yritysten tietoisuutta uusimman teknologian käyttömahdollisuuksista kasvatettua, sekä nostetaan yritysten valmiuksia ko. teknologioiden käyttöönotossa.
Tavoitteena on kasvattaa yritysten resilienssiä teknologiakyvykkyyden avulla,
jotta ne pystyvät jatkossakin mukauttamaan toimintaansa muuttuvissa tilanteissa.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
--Piia Isosaari ja Petri Jylhä palasivat kokoukseen § käsittelyn alussa.
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8.9.2021 § 14

14 § WAAM – ISOJEN METALLIKOMPONETTIEN 3D-TULOSTUS (309229)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-31.8.2023
Kokkola
150 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on kehittää teknologia, jolla voidaan 3D-tulostaa metallisia komponentteja WAAM-menetelmällä käyttäen robottia ja
MIG/MAG-hitsauskonetta. Olennainen osa tätä prosessia on robotin työkaluradan ohjelmointi robotille komponentin digitaalisen 3D-mallin, ns. CADmallin (Computer-aided Design) mukaan, sekä oikeiden prosessiparametrien
testaaminen ja valinta. WAAM-menetelmässä valmistaminen tapahtuu täysin digitaalisesti robotin ja hitsauskoneen digitaalisten käskyjen ohjaamana.
Hankkeella vahvistetaan Keski-Pohjanmaan alueen teollisuuslaitosten kunnossapitoyksiköiden, tai muiden yritysten valmiuksia valmistaa itse varaosia
3D-tulostuksen keinoin. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa Centria-ammattikorkeakoulun asema yhtenä 3D-tulostuksen osaamiskeskittymänä
(WAAM) –menetelmässä ja päästä täten jatkossa osallistumaan tulevaisuudessa myös laajempiin tutkimuskonsortioihin.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
---
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8.9.2021 § 15

15 § KILPAILUKYKYISENÄ SEURAAVAAN UUTEEN NORMAALIIN, NEXTNORM (309723)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Jyväskylän yliopisto
1.9.2021-15.8.2023
Keski-Pohjanmaa
263 441 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen tavoitteena on tukea mikro- ja pienyritysten kestävää kasvua ja
liiketoiminnan kehittämistä Keski-Pohjanmaalla.
Hanke koostuu kahdesta työpaketista, joissa tarjotaan palvelumuotoilun periaatteisiin nojaavia käytännön tapoja ja keinoja yrityksille edetä kriisin jälkeisessä muuttuneessa kilpailuympäristössä.
Hanke luo yhteistyötä yritysten välille yhteiskehittämisen avulla. Yhteiskehittäminen tuottaa uutta osaamista mukana olevien yritysten kokemusperäisen tiedon jakamisen ja tutkimustiedon yhdistymisen kautta. Loppuasetelmassa hanke vahvistaa noin 20 yrityksen kilpailukykyä. Luottamuksellisen
yhteistyöverkoston muodostuminen eri toimialojen yritysten välille mahdollistaa jatkuvuuden ja yhteiskehittämisen laajentamisen hankkeeseen osallistuneiden aktiivisten yritysten rohkaisemana.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
--Piia Isosaari poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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8.9.2021 § 16

16 § TURPEEN UUDET JALOSTUSMAHDOLLISUUDET KESKI-POHJANMAALLA, TUUMA
(310028)
Tavoiteohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
Erityistavoite:
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Päähakija:
Jyväskylän yliopisto
Osatoteuttajat:
Geologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika:
1.8.2021-31.7.2023
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannukset:
479 303 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
TUUMA-projektin tavoitteena on Keski-Pohjanmaan turvevarantojen hyödyntäminen korkean jalostusarvon uusissa tuotteissa, uusien turvepohjaisten
sovellusten (vahat/hartsit, anodihiili) tunnistaminen ja niihin liittyvä kustannustehokas menetelmäkehitys. Lisäksi tavoitteena on selvittää uuttotuotteiden
(vahat, hartsit, fenoliset yhdisteet) soveltuvuus ja raaka-ainepotentiaali eri teollisuuden tuotteiden raaka-aineiksi sekä kehittää kustannustehokas menetelmä valmistaa halutut ominaisuudet omaava anodihiili energianvarastointimateriaaliksi.
TUUMA-projektin odotettavissa olevia tuloksia ovat uusi tieto ja osaaminen
anodihiilen sekä vahojen ja fenolisten yhdisteiden valmistamisesta turpeesta
ja em. ominaisuuksista sekä niiden hyödyntämisestä kaupallisessa mittakaavassa. Projekti tuo uutta tietoa Keski-Pohjanmaan turvevarojen soveltuvuudesta korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Pitkällä aikavälillä luodaan pohjaa uudenlaiselle teollisuudelle sekä uusille globaalisti hyödynnettäville tuotteille. Laaja turpeen jalostustuotteiden hyödyntäminen mahdollistaa turvepohjaisen raaka-aineen hyödyntämisen muuten kuin matala-arvoisena energiana.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
--Piia Isosaari oli esteellisenä poistuneena kokouksesta (Teams ympäristöstä) § käsittelyn ja
sitä koskevan päätöksenteon ajan.
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8.9.2021 § 17

17 § KINNULAN KESKUSPUHDISTAMO (310044)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Kinnulan kunta
Lestijärven kunta
26.4.2021-30.6.2022
Kinnula, Lestijärvi
805 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa toteutetaan Kinnulaan uusi jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Kinnulan ja Lestijärven kuntien viemäröidyillä alueilla muodostuvat yhdyskuntajätevedet ja osa Finn Spring Oy:n virvoitusjuomatehtaalla muodostuvista teollisuusjätevesistä. Käsittelyssä olevassa hakemuksessa haetaan rahoitusta Kinnulan keskuspuhdistamon uuden tekniikan osa-alueeseen (870 000
€). Koko hankkeen investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 3,7 milj.€.
Nykyistä huomattavasti tehokkaampi jäteveden käsittelytekniikka mahdollistaa ravinteiden talteenoton tulevasta jätevedestä huomattavasti nykyistä puhdistamoa tehokkaammin. Tämä vähentää vesistökuormitusta ja edesauttaa ravinteiden tehokkaampaa hyötykäyttöä ravinteiden kierrätystavoitteiden mukaisesti.
Investointi vaikuttaa positiivisesti ja ylläpitää myös Lestijärven vesistön tilaa,
koska Lestijärvellä muodostuvien jätevesien puhdistus toteutetaan uudella
Kinnulan keskuspuhdistamolla, eikä Lestijärven puhdistetut jätevedet kuormita Lestijärveä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin 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
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
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Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Piia Isosaari palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.
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8.9.2021 § 18

18 § YRITYSTUKI -HAKEMUS (309232)
Keski-Pohjanmaan liitolle on avoinna olleiden hakuaikojen ulkopuolella jätetty EURA2014 järjestelmän kautta yksittäistä yritystä koskeva EAKR -hankehakemus.
Liikesalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida
käsitellä yhteistyöryhmässä (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 § 27).
Valtioneuvoston asetuksella alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014) on rajattu maakuntien liittojen myöntämän
alueellisen kehittämistuen käyttöä niin, että maakunnan liitto ei voi myöntää
tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen (4 §).
Hakemusta ei ole mahdollista myöskään teknisesti siirtää EURA2014 järjestelmän kautta toimivaltaiselle viranomaiselle (Keski-Suomen ELY-keskus)
TUKI2014 järjestelmässä käsiteltäväksi.
Edellä mainitun perusteella Keski-Pohjanmaan liitto on tekemässä hankkeesta kielteisen päätöksen.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8.9.2021 § 19

19 § LOG IN – LOGISTIIKAN INNOVAATIOVERKOSTO (309714)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
1.8.2021-31.8.2023
Ylimaakunnallinen (Etelä-Karjala, Kanta-Häme,
Päijät-Häme, Keski-Pohjanmaa)
718 863 €
Uudenmaan liitto

COVID19-tilanne on pakottanut pienyrittäjät digiloikkaan, joka käytännössä
monen kohdalla on tarkoittanut digitaalisten myyntikanavien haltuunottoa.
Digitaalisen myyntikanavan hyödyntäminen vaatii kuitenkin myös toimivaa,
kustannustehokasta ja joustavaa logistiikkaa. Monet COVID19 –epidemian
mukanaan tuomat muutokset asiakkaiden käyttäytymisessä ja liiketoimintaprosesseissa ovat tulleet jäädäkseen. Tarvitaan myös pidemmän tähtäimen
kehittämistä ja kestäviä ratkaisuita. Digitalisaation ohella yksi muutosta
vauhdittava tekijä on päästövähennystavoitteet, joihin voidaan osin vastata
uusilla, tehokkaammilla logistisilla ratkaisuilla.
”Log In – Logistiikan innovaatioverkostohanke” pureutuu näihin kysymyksiin. Hanke palvelee erityisesti pk-sektorin yrityksiä mm. tuomalla uusia asiakkaita ja logistiikkapalveluita. Kehittämällä logistiikkaketjujen joustavuutta
ja kustannustehokkuutta voidaan tukea myös uusien liiketoimintamallien kehittymistä.
Kyseinen ylimaakunnallinen hakemus on jätetty Uudenmaan liitolle avoinna
olleessa REACT-EU -haussa. Uusimaa ei ole pyytänyt Keski-Pohjanmaan
liittoa osallistumaan hankkeen rahoittamiseen, koska ovat tekemässä hankkeesta kielteisen rahoituspäätöksen. Hanke ei edennyt Etelä-Suomen minkään maakunnan osalta myönteisenä esityksenä jatkokäsittelyyn.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8.9.2021 § 20

20 § ETÄ-LEAN (107301)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
172 689 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Etä-LEAN -hankkeen tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yrityksien kyvykkyyttä hallita liiketoimintaansa uudessa etätyötä suosivassa toimintaympäristössä. Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan LEAN-menetelmiin, johtamismetodologioihin ja digitaalisiin teknologioihin perustuvia ratkaisuja pk-yrityksille siten, että niiden avulla voidaan johtaa yritysten keskeisten liiketoimintaprosessien toimintaa.
Hankkeen tuloksena syntyy uusia konkreettisia työkaluja ja menetelmiä,
joita jalkautetaan yrityksiin. Kehitetyt toimimallit konseptoidaan ja dokumentoidaan muotoon, jonka avulla hankkeessa syntyneitä tuloksia voidaan
jakaa myös hankkeeseen osallistuvia yrityksiä laajemmalle hankkeen aikana
ja jälkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 21

21 § PIENYRITYKSET NOUSUUN! (107266)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
1.8.2021-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
370 618 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen päämääränä on Keski-Pohjanmaan maakunnan pienyritysten muutoskyvykkyyden parantaminen ja kasvun mahdollistaminen Koronapandemian jälkeen. Taustalla on yli vuoden kestänyt poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen
jaksaminen ja hyvinvointi on ollut kovalla koetuksella ja yritysten tulisi vielä
ponnistella kohti orastavia parempia aikoja.
Hankkeeseen valikoituville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin. Taustalla on yritysten lukuisat yhteydenotot sekä taustaselvitykset, joista käy ilmi tarve tukea
myös yrittäjien ja henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä ja osaamista aiemmin yrityksille kohdennetun taloudellisen tuen lisäksi.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 22

22 § EXPORT EXPERT (107174)
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
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.11.2021-30.6.2023
Ylimaakunnallinen (Kannus, Kaustinen, Pietarsaari, Ylivieska, Kokkola, Vaasa)
199 001 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen päätavoitteena on luoda malli kansainvälisten osaajien työllistämiseksi Keski-Pohjanmaan pk-yrityksiin erityisesti viennin tehtäviin kehittäen liiketalouden ja tekniikan opiskelijoiden työllistettävyyttä sekä valmentaen yrityksiä hyödyntämään ko. osaajia.
Centria-ammattikorkeakoulu tuottaa erinomaisia kansainvälisiä osaajia, joiden potentiaalia ei saada alueella hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Kv-osaajat tarvitsevat työllistyäkseen erityistoimenpiteitä, joita ko.
hankkeen kautta voidaan tuottaa, ja jotka eivät ole osa normaalia tutkintokoulutusta.
Hanke helpottaa myös Keski-Pohjanmaan alueen pk-yritysten jatkuvaa osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 23

23 § MOOTTORI MONIMUOTOISET TYÖ- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT (107085)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
1.10.2021-31.8.2023
Kokkola
398 755 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen päämääränä on lisätä opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden
henkilökunnan osaamista ja toimintakykyä digitalisoituvassa työ- ja oppimisympäristössä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille entistä henkilökohtaisemmat opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun, jotta hänellä olisi valmiudet työskennellä tulevaisuuden työympäristössä.
Koronan vaikutukset opetukseen voidaan kiteyttää niin, että digitalisaation
vauhti on kiihtynyt ja digitalisten ratkaisujen tarve on kasvanut (=opiskelijat
haluavat jatkaa opintoja joustavasti osittain etänä). Tätä on osattu ennakoida,
mutta ei tiedetty, että vauhti tulee olemaan näin kovaa, ja että muutokset tulevat näin nopeasti.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
--Piia Isosaari poistui esteellisenä kokouksesta (Teams -ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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8.9.2021 § 24

24 § AM-TEKNOLOGIAT – SUUNNITTELUSTA VALMISTUKSEEN (107195)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:

Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab
1.8.2021-30.6.2023
Ylimaakunnallinen (Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kurikka, Laihia, Lapua, Alajärvi, Maalahti, Mustasaari, Seinäjoki, Vaasa, Vöyri, Vimpeli, Alavus,
Ähtäri, Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari,
Kruunupyy, Närpiö, Kaustinen, Uusikaarlepyy,
Teuva, Ilmajoki, Evijärvi, Lappajärvi, Kuortane)
216 140 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja toteuttaa AM-teknologioihin keskittyvä
koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena on tehostaa AM-teknologioiden
hyödyntämistä teollisuustuotannossa alan erikoisosaamista lisäämällä, pienentämään Covid-19–pandemian aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja
kompensoimaan pandemian osoittamaa teollisuuden joskus nopeaakin muutostarvetta.
Tavoitteena on hankkia osaamista ainetta lisäävästä valmistusteknologiasta
koko tuotantoketjun laajuudella potentiaalisten kohteiden tunnistamisesta ja
suunnittelun kautta valmistukseen ja aina viimeistelyvaiheisiin saakka. Tavoitteena on yritysten ja niiden henkilöstön osaamistason selvä nostaminen
AM-menetelmien hyödyntämiseksi nopeavaikutteisella lisäkoulutuksella.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Piia Isosaari palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.
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8.9.2021 § 25

25 § YRITTÄJÄT- AKATEMIA (106978)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Suomen Yrittäjät ry
17.5.2021-18.6.2023
Valtakunnallinen
1 364 083 €
Hämeen ELY-keskus

Kyseessä on valtakunnallinen Hämeen ELY-keskukselle jätetty hakemus.
Yrittäjät-akatemia on kaksivuotinen koulutushanke koronan runtelemille pkyrityksille ja -yrittäjille. Akatemian koulutus on maksutonta pk-yrittäjille,
eikä se vaadi Yrittäjien jäsenyyttä. Akatemia tarjoaa laajan valikoima kursseja ja opintokokonaisuuksia, jotka keskittyvät auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä koronan jälkeen. Sivutuotteena hanke kasvattaa pk-yrittäjien digitalisaatioastetta, vaikka se ei hankkeen päätavoite olekaan.
Hanke lisää yrittäjien valmiuksia ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä
ja kilpailukyvyn parantamisessa. Samalla syntyy täysin uusi ja pysyvä toimintamalli, joka mahdollistaa yrittäjälähtöisen ja -räätälöidyn tavan kasvattaa
osaamista.
Valintaesityksen mukaan jokaisen maakunnan tulee ilmoittaa osaltaan
(MYR/MYRS -käsittely), osallistuuko hankkeen rahoittamiseen ja siirtääkö
tarvittavan määrärahan Hämeen ELY-keskuksen käyttöön, mikäli Hämeen
ELY-keskus esittää hankkeen rahoittamista.
Hanke on valtakunnallinen, eikä siinä ole esitetty maakuntakohtaista rahoituksen jakautumista. Koko Keski-Suomen ELY-keskukselta haettavaksi
ESR+valtio -osuudeksi on ilmoitettu 218 252 €.
Rahoittajan/Hämeen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
---
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8.9.2021 § 26

26 § ÄLYKÄS LIIKETOIMINTA PANDEMIASTA TOIPUMISEN TYÖKALUNA (107151)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:

Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet (ESR)
12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
1.9.2021-30.6.2023
Ylimaakunnallinen (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kokkola, Kärsämäki,
Merijärvi, Nivala, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäntä,
Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska)
216 140 €
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja eri työkaluja yhdistävä hyperautomaatio
ovat yrityksien kilpailukyvyn kannalta merkityksellisiä teknologioita.
Tässä hankkeessa keskitytään lisäämään tietoisuutta kohdeteknologioista
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden yrityksissä ja muiden
toimijoiden keskuudessa.
Hankkeen myötä toimijoiden digitaaliset taidot ko. teknologioita kohtaan
ovat merkittävästi parantuneet. Tavoitteena on, että toimijat käynnistävät
omia kehityshankkeitaan teknologioiden käyttöönottoon hankkeen aikana ja
sen jälkeen. Teknologioiden avulla toimijat voivat parantaa omaa kilpailukykyään ja liiketoimintaansa.
Hankkeen julkinen tuki jakautuu tasan Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ESR -rahoituksen kesken ja toteutetaan maakuntien välisellä kehyssiirrolla (K-S ELY/P-P ELY). Jako perustuu arvioituun osallistujamäärään maakunnittain.
Rahoittajan/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitys: Hanke esitetään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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8.9.2021 § 27

27 § 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 yhteensä 21 132 000 €. Lisäksi yritystukiin on yhteistyöryhmän
23.2.2021 hyväksymässä toimeenpanosuunnitelmassa kohdennettu REACTEU varoja (EAKR+valtio) yhteensä 2 240 000 €, joista käyttöön on saatu
2 034 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-30.8.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 (ml.
REACT-EU valtuus)
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet *
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista)
Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj. EAKR -valtuus
Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)**

kpl

€

355

43 794 381
23 166 000

234
7
241
43

25 500 478
342 182
25 842 660
2 524 747
190 269

*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 30.8.2021 tilanteesta, 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 (52,5 %) on kohdistunut pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian
ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut
20,4 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 9,7 % ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen samoin 9,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen
ei ole rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %).
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REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta
kohdentunut 7,4 % eli 1 891 510 €.
Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 %
on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR -hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea monipuolisilla hauilla.
Kokouksessa kuullaan ELY-keskuksen katsaus yritystukien hakemus-/ rahoitustilanteesta.
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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8.9.2021 § 28

28 § AVOINNA OLEVAT JA AVAUTUVAT HAUT
ESR/kuluva kausi
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 1.8.-30.9.2021, Hakuilmoitus.
Avoinna ovat kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR -toimintalinjat:
· Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
· Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
· Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
· REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.
EAKR/kuluva kausi
Tällä tietoa Keski-Pohjanmaan liitto avaa loppuvuodesta/ensi vuoden alussa
haun jäljellä olevista (noin 250 000 €) ja pienempänä toteutuneista hankkeista purkautuneista ja uudelleenbudjetoitavista varoista.
Uutta ohjelmakautta 2021-2027 koskevien hakujen avautuminen
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano
käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Uutta kautta koskeva K-P liiton EAKR -haku on
suunniteltu avattavaksi vuodenvaihteessa.
Ohjelmaan sisältyvän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) käynnistymisajankohta ei ole vielä tiedossa.
Kokouksessa kuullaan Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnitelmat ESR hakujen avautumisesta Keski-Pohjanmaalla, sekä millä aikataululla EAKR yritystukien rahoittaminen uudesta ohjelmasta käynnistyy.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8.9.2021 § 29

29 § 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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8.9.2021 § 30

30 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU
Sihteeristön seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 13.10. klo 9.30.
Loppuvuoden 2021 alustava kokousaikataulu:
Sihteeristö
13.10.2021 klo 9.30-11.00
24.11.2021 klo 9:30-11:00
Yhteistyöryhmä
23.9.2021 klo 9.00-11.00
27.10.2021 klo 9.00-11.00
8.12.2021 klo 9:00-11:00
Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia.
Maakuntahallitus nimeää loppusyksystä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR)
uudelle valtuustokaudelle. Maakunnan yhteistyöryhmän nimeää itselleen sihteeristön ensimmäisessä kokouksessaan. Eli vuoden 2021 viimeisimmät kokoukset järjestetään jo uusilla kokoonpanoilla.
Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 13.10.2021 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 13.10.2021 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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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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