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13.10.2016/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 17.10.2014 (§ 25), että
puheenjohtajiston lisäksi myös sihteeristön jäsenillä on asiantuntijoina
läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.
Kansalaisjärjestöjen ja pysyvien asiantuntijoiden edustus on vuosittain
vaihtuva.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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13.10.2016/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin
kokouksessa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
toimitetaan postitse valituille pöytäkirjantarkastajille.
Tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa
kullekin pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko
Muotio ja Kaj Suomela.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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13.10.2016/3

3 § MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS KESKI-POHJANMAALLA
SOTE- ja aluehallintouudistus on Suomen työmarkkinahistorian
ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi.
Mittavan aluehallintouudistuksen tavoitteena on yhteensovittaa ja
yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä. Toimintoja
keskitetään tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille
(maakunnille). Uudistuksen lähtökohtana on selkeä työnjako kunnan,
maakunnan ja valtion välillä.
Hallitus linjasi 5.4.2016 maakuntien tehtävät. Uusina organisaatioina
vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaville maakunnille siirtyy tehtäviä
ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien
liitosta ja kunnista. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot
lakkaavat 1.1.2019 lukien.
Maakuntauudistus edellyttää myös lukuisia lakimuutoksia, joita
valmistellaan vuosien 2016-2017 aikana.
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu tapahtuu neljässä vaiheessa:
1) Esivalmistelu (1.7.2017 saakka)
2) Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (1.7.201731.12.2018), maakuntalait voimaan 1.7.2017 ja maakuntavaalit
1/2018)
3) Maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018-31.12.2018). Uusi
maakuntavaltuustoa aloittaa ja valitsee maakuntahallituksen, muut
toimielimet ja johtavat viranhaltijat
4) Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi alkaa
1.1.2019
Kattavaa tietoa alueuudistuksesta on saatavissa www.alueuudistus.fi
-sivustolta.
Keski-Pohjanmaan alueellista valmistelua voi seurata Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta Maakuntauudistus
Keski-Pohjanmaan alueellisen valmistelun prosessikaavio ja
jatkoaskelmerkit esitellään MYR kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esitteli uudistuksen
valmistelua.
Yleistä
- lausuntojen anto päälaeista meneillään (maakuntalaki, sote)
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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maakuntalaissa määritellyistä maakuntien tehtävistä (25) tullaan
vielä säätämään jokaisesta oma erityislainsäädäntönsä
tavoitteena on saada koko lainsäädäntöpaketti eduskunnan
käsittelyyn tammikuussa 2017

Keski-Pohjanmaan valmisteluprosessin eteneminen
- maakunnassa ollaan järjestäydytty ja prosessoinnissa ollaan
kärkimaakuntien joukossa
- muutosjohtajat, maakuntauudistuksen projektivastaavat,
ohjausryhmä, työvaliokunta jne. on nimetty ja ensimmäiset
kokoukset on pidetty
- valmistelussa on pyritty siihen, että prosessit lähimaakuntien kanssa
olisivat samansuuntaiset (jotta helpotetaan rajapinnoissa toimimista)
- tärkeää on eri tahojen osallistaminen (yhteistyöryhmä, kuntafoorumi,
järjestöfoorumi, henkilöstö, kansalaiset)
- lainsäädäntö mahdollistaa, että maakunnilla on voi olla myös
yhteisiä viranhaltijoita
- alueen muutosjohtajat (Luoma, Ylikarjula) sekä myös
pelastustoimen Jaakko Pukkinen näköalapaikoilla valtakunnan tason
valmistelussa (valtakunnalliset työryhmät)
MYR keskustelussa esille nousi mm. seuraavaa:
- ympäristöterveydenhuollon sijoittaminen K-P prosessissa Soiten alle
(vaihtoehtona Koite/maakuntapalvelut/maaseutu)
- kunta/maakunta rajapinta (runsaasti eri toimintavaihtoehtoja
olemassa)
- keskiössä tulisi olla asiakkaiden tarvitsemat palvelut ja eri tehtävien
tarkastelu tätä kautta
- tällä hetkellä ELYjen henkilöstöstä yli puolet keskitetyissä tehtävissä
(useamman maakunnan kattavissa)
- kasvupalveluosio haasteellinen (”palveluyhtiöt”, jääkö harva
maaseutu paitsioon)
- mm. innovaatiopalvelut keskitetään Tekesiin ja kuhunkin 18
maakuntaan nimetään omat innovaatioasiamiehet
Maakuntajohtajan kokouksessa esittämä materiaali on jaettu MYRrin
jäsenille pöytäkirjan toimittamisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi kuultu katsaus ja sen
pohjalta käyty keskustelu.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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13.10.2016/§4

4 § ALUEKEHITTÄMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN
Myös Suomen koko aluekehittämisjärjestelmää ollaan uudistamassa.
Osana maakuntauudistusta työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt laajan
työllisyys- ja elinkeinopalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän
uudistamishankkeen.
Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi
maakuntauudistukseen. Osa nykyisistä toimijoista lakkaa ja syntyy uusi
maakunnallinen hallinnon taso. Yritys- ja TE-palvelut kootaan yhdeksi
julkiseksi kasvupalveluksi. Tavoitteena ovat asiakaslähtöisemmät
palvelukokonaisuudet, parempi vaikuttavuus, kasvun ja
liiketoimintalähtöisyyden lisääminen sekä valinnanvapauden edellytysten
parantaminen. Lait uudistetaan kokonaisvaltaisesti vastaamaan uutta
toimintamallia ja hallintojärjestelmää ja lakiesitysten on tarkoitus olla valmiita
marraskuussa 2016.
Uudistushankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö
Jari Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriöstä ja maakuntien liittojen
yhteisenä edustajana maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuun liitosta.
Aluekehittämisjärjestelmä 2019
∂
∂

Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio
Tavoitteena on parantaa niin valtion ja maakuntien kuin valtion eri
hallinnonalojen yhteistyötä ja yhtenäisempää ääntä alueiden kasvun ja
elinvoiman tukemiseksi
∂ Aluekehittäminen käsittää sekä laajan, eri hallinnonalojen toimia
yhteen kokoavan näkökulman, että erityiset alueiden kehittämistoimet,
joilla yhdessä vaikutetaan alueiden elinvoimaisuuteen ja kasvuun
∂ Aluekehittämisjärjestelmä toimii valtion ja maakuntien
aluekehittämiseen liittyvän yhteistyön kehikkona
⋅ koordinoivana tahona TEM
Nykyiset alueiden kehittämisen tavoitteet (Laki alueiden kehittämisestä
7/2014):
1) vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä sekä kansallista ja
kansainvälistä kilpailukykyä;
2) vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden elinkeinorakennetta
sekä edistää taloudellista tasapainoa;
3) edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön osaamista, yhtäläisiä
mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta;
4) vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja ja kannustaa käytettävissä
olevien voimavarojen täysimääräiseen käyttöönottoon kestävällä tavalla;
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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5) parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää niiden
kulttuuria;
6) parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta.
Keskustelua alueilla on herättänyt mm. ministeriön kaavailema
aluekehittämislain sisällyttäminen osaksi uutta ”Kasvupalvelut ja
aluekehittäminen” lainsäädäntöä sekä millainen rooli aluekehittämisellä tulee
uusissa maakunnissa olemaan. Asiaan liittyen maakuntajohtajat ovat
valmistelleet yhteistä kannanoton ”Maakuntien näkemyksiä kasvupalvelujen
ja aluekehittämisjärjestelmän uudistamisesta” toimitettavaksi työ- ja
elinkeinoministeriölle. Kannanoton keskeinen viesti esitellään kokouksessa.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ottivat myös jo Kokkolassa 30.-31.8.
järjestetyssä huippukokouksessa yhteisesti kantaa aluekehittämisjärjestelmän
uudistamiseen ja maakuntauudistukseen. Kannanoton mukaan
Aluekehittämisjärjestelmän uudistamisessa ja maakuntauudistuksessa
tulee huolehtia
∂ alueellisen kehittämisen painoarvon riittävästä säilymisestä
∂ ministeriöiden ja maakuntien sitoutumisesta aluekehittämistavoitteisiin
∂ maakuntien aidosti itsenäisestä päätäntävallasta ja oikeudesta sopia
yhteistyöstä muiden alueiden kanssa
∂ kaikille maakunnille yhtäläisistä henkilöresursseista ja kansallisesta
rahoituksesta alueensa kehittämiseen
∂ kaikkien maakuntien mahdollisuudesta toimia rakennerahastovarojen
välittävänä toimielimenä
∂ maakunnan liittojen myöntämien tukien notifioinnista
Kannanotto kokonaisuudessaan on toimitettu MYRrille esityslistan mukana.
TEM on järjestämässä aiheeseen liittyen Kasvupalvelu- ja aluekehityspäivän
”Suomi 2019 -kasvukipuja” 1.11.2016 Finlandia-talolla.
Kokouksessa kuullaan aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen
ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun, sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski alusti asiaa. Lyyski totesi
esittelyssään, että
- valmistelutyössä ministeriö (TEM) tuntuu kuuntelevan alueiden
näkemyksiä
- keskeistä lainsäädäntöä alueuudistukseen liittyen on mm.
maakuntalaki, kasvupalvelujen- ja aluekehittämisen järjestämislaki
sekä ao. sisältölaki

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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keskustelua on herättänyt mm. nykymuotoisen aluekehittämislain
rooli jatkossa?
uusille maakunnille laadittava maakuntastrategia tulee olemaan
huomattavasti nykyistä laajempi; kattaa kaikki maakuntien 25
tehtävää
tarkoituksena on säilyttää myös erillinen maakuntaohjelma, josta
säädetään lailla
hyvää on aidon maakunta-valtio neuvottelumenettelyn toteutuminen
jatkossa
rakennerahatoiminnan osalta kaikki 18 maakuntaa tulevat toimimaan
välittävinä toimieliminä
vielä on auki se, mikä on hankkeiden käsittelyprosessi 2019
eteenpäin; nykyisen MYRrin ja sen sihteeristön kaltaiset toimielimet
toiminevat myös jatkossa

Esittelyn pohjana olleet kalvot (TEM 4.10.2016) on toimitettu MYRrin
jäsenille pöytäkirjan toimittamisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi kuullun katsauksen
tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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13.10.2016/§5

5 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2017-2018
Yleistä
TEM on kirjeellään 6.6.2016 ohjeistanut maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä
2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadintaa
vuosille 2017 ja 2018. Toimeenpanosuunnitelman laatiminen perustuu
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annettuun ns. ALKE -lakiin (7/2014) ja sitä täydentävään ALKE asetukseen (356/2014). TEM ohjekirje 6.6.2016 on toimitettu
yhteistyöryhmän jäsenille esityslistan mukana.
Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä toimeenpanosuunnitelma tulee
toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 21.10.2016 mennessä.
Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitelman (TOPSU)
painotukset
Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitelmassa on painotettu erityisesti
seuraavia kehittämiskokonaisuuksia:
Osaava Keski-Pohjanmaa
o Alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen
o alueellisen innovaatioympäristön kehittäminen
o tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen
o älykkään erikoistumisen strategian toteuttaminen
Yrittävä Keski-Pohjanmaa
o Työllisyyskokeilun toteuttaminen ja sitä tukeva toiminta
o AIKO/ESR -ohjelman toteuttaminen
o maaseutu- ja maatilayrittäjyyden kannattavuutta,
liiketoiminnan laajentamista ja yritysyhteistyötä edistävät
toimenpiteet sekä palveluyrittäjyyden lisääminen
Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa
o Tarpeenmukaisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen sekä
niihin liittyvien innovaatioiden hyödyntämisen edistäminen
o yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattaminen sekä lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisy
o kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen
yhteisstrategian (vetovoimastrategia) jalkauttaminen
aluekehityksen ja työllisyyden edistämiseksi
o hyvinvointialojen kansainvälistämisen edistäminen
Toimiva Keski-Pohjanmaa
o maakunnan saavutettavuuden parantaminen, mm. matka- ja
kuljetusketjuihin liittyvät toimenpiteet, kansainväliset yhteydet
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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o luonnonvarojen kestävä käyttö; erityisesti biokaasujen
jalostaminen ja uusiutuva energiantuotanto, maakunnan
kaivannaisvarantojen hyödyntäminen ja jatkojalostaminen,
ekotehokas rakentaminen sekä materiaalien ja sivuvirtojen
uudelleenkäyttö
o K-P:lle tärkeimmät liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät valtion
investointihankkeet ovat:
ƒ kaksoisraide Kokkola–Ylivieska toteutuminen
aikataulussa
ƒ Kokkolan meriväylän syventäminen 14 metriin
ƒ mt 749 ja sataman raiteen eritasoliittymä
ƒ vt 8 liikennejärjestelyt osuudella Kokkolan
kiertoliittymä – vt28
ƒ kt 63 kehittäminen välillä Evijärvi–Kaustinen
ƒ vt 13 kehittämisselvityksessä todettujen
kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttaminen
ƒ Ylivieska–Iisalmi–Kontionmäki -raiteen
kohtaamispaikkojen lisääminen ja pidentäminen
Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvä Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma
vuosille 2017-2018
Maakunnan yhteistyöryhmän tulee rakennerahastovaroja koskevassa
rahoituksen suuntaamisessa ottaa huomioon:
o hallitusohjelman linjaukset ja kärkihankkeet, erityisesti
huomioiden vaikea talouden ja työllisyyden tilanne sekä
pakolaistilanne
o ohjelman tuloskehykseen liittyvien tavoitteiden mukaisen
toiminnan painottaminen
o vähähiilisyystavoite (25 % EAKR rahoituksesta)
Ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta 75 % on valtion
rahoitusta ja 25 % on kunta ja muuta julkista rahoitusta. Kuntarahan
vaateesta voidaan joustaa hankkeiden, toimintalinjojen ja rahastojen
välillä, kunhan se täyttyy maakuntatasolla.
Käytettävissä oleva rahoitus (ns. kulmaluvut) 2017 ja 2018
2017
2018
EAKR
3,704
3,905
ESR
1,711
1,700
Valtio
4,061
4,204
Tarvittava kuntaraha
1,354
1,401
Käytettävät toimintalinjakohtaiset prosentit
EAKR:
TL1 48,7 %, TL2 51,2 %
ESR:
TL3 48,2 %, TL4 32,4 %, TL5 19,4 %
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Esitys rahoituksen jakautumisesta 2017
Vuosi 2017

TL 1 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 2 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 3 (ESR)
- K-S ELY
TL 4 (ESR)
- K-S ELY
TL 5 (ESR)
- K-S ELY
EAKR yhteensä
ESR yhteensä
Kaikki yhteensä

EU

1,804
1,500
0,304
1,900
0,250
1,650
0,825
0,825
0,554
0,554
0,332
0,332
3,704
1,711
5,415

valtio

EU+valtio
yhteensä

1,670
1,500
0,170
1,108
0,250
0,858
0,619
0,619
0,415
0,415
0,249
0,249
2,778
1,283
4,061

3,474
3,000
0,474
3,008
0,500
2,508
1,444
1,444
0,969
0,969
0,581
0,581
6,482
2,994
9,476

Tarvitta Julkinen
va
rahoitus
kuntara yhteensä
ha
0,135
3,609
0
3,000
0,135
0,609
0,792
3,800
0
0,500
0,792
3,300
0,206
1,650
0,206
1,650
0,138
1,107
0,138
1,107
0,083
0,664
0,083
0,664
0,927
7,409
0,427
3,421
1,354
10,830

Esitys rahoituksen jakautumisesta 2018
Vuosi 2018
(alustava)
TL 1 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 2 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 3 (ESR)
- K-S ELY
TL 4 (ESR)
- K-S ELY
TL 5 (ESR)
- K-S ELY
EAKR yhteensä
ESR yhteensä
Kaikki yhteensä

EU
1,902
1,580
0,322
2,003
0,265
1,738
0,819
0,819
0,551
0,551
0,330
0,330
3,905
1,700
5,605

valtio
1,760
1,580
0,180
1,169
0,265
0,904
0,614
0,614
0,413
0,413
0,248
0,248
2,929
1,275
4,204

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

EU+valtio
yhteensä
3,662
3,160
0,502
3,172
0,530
2,642
1,433
1,433
0,964
0,964
0,578
0,578
6,834
2,975
9,809

Tarvittava Julkinen
kuntaraha rahoitus
yhteensä
0,142
3,804
0
3,160
0,142
0,644
0,834
4,006
0
0,530
0,834
3,476
0,205
1,638
0,205
1,638
0,138
1,102
0,138
1,102
0,082
0,660
0,082
0,660
0,976
7,810
0,425
3,400
1,401
11,210

Tarkastajan nimikirjaimet
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Rakennerahastovarojen (EAKR, ESR) kohdentamista koskevat
tarkemmat painotukset on esitetty toimeenpanosuunnitelmassa.
Keski-Pohjanmaan rahoitussuunnitelmassa ei ole erikseen
”korvamerkitty” rahoitusta ylimaakunnalliseen hanketoimintaan, eikä
myöskään kansalaislähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla. Näitä
voidaan kuitenkin rahoittaa osana normaalia hanketoimintaa.
Linkki hyväksyttäväksi esitettävään maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmaan
Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017-2018 ja siihen liittyvän
rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman vuodelle 2017
sekä alustavan rahoitussuunnitelman vuodelle 2018.
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli toimeenpanosuunnitelman
valmisteluprosessin ja keskeisen sisällön.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmän jäsenille
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Tuija Puumala kävi läpi toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvän
rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelma.
Puumala otti samassa yhteydessä lisäksi esille Keski-Suomen ELYkeskuksen ympäristöteknologiahankkeisiin (TL 2) osoitetun
aikaisempien vuosien (2014-2016) valtuuden, josta on vielä noin
470 000 € käyttämättä. Asiasta on käyty keskustelua ELY-keskuksen
kanssa. Rahoitukselle ei ole ollut ELY-keskuksessa kovinkaan suurta
kysyntää ja ELY-keskus on valmis rahoituksen siirtämiseen K-P liiton
käyttöön (TL 2). Liitto voi tarvittaessa rahoittaa myös
ympäristöteknologiaan liittyvää kehittämistoimintaa, mikäli sille
kysyntää on. Siirtoon toivottiin MYRriltä valtuutusta.
Kaj Lyyski nosti esille Litium kaivoshankkeeseen liittyvät
tiensiirtotarpeet, jotka olisi vielä hyvä sisällyttää
toimeenpanosuunnitelmaan (Veijo Voutilainen toimittaa tarkemmat
tiedot toimeenpanosuunnitelman tekstiä varten).
Terttu Korte muistutti raideliikenteeseen liittyvän kehittämistoiminnan
tärkeydestä.
Jouni Jyrinki nosti esille alemman tieverkon kunnosta huolehtimisen.
Puu tulee saada liikkeelle ja ensin ulos metsistä, ennen kuin voidaan
vastata hallitusohjelman bioenergiapainotuksiin (mm. puu).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017-2018 ja siihen liittyvän
rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman vuodelle 2017
sekä alustavan rahoitussuunnitelman vuodelle 2018.
Lisäksi yhteistyöryhmä valtuutti siirtämään Keski-Suomen ELYkeskukselle ympäristöteknologiahankkeisiin osoitetun vuosien 20142016 käyttämättömän myöntövaltuuden Keski-Pohjanmaan liitolle (TL
2).
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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13.10.2016/§6

6 § MAAKUNTAOHJELMAN 2014-2017 ARVIOINTI JA MAAKUNTAOHJELMA 2018+
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017.
Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi on työn alla
päättyvän maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi yhteistyössä
Pohjois-Suomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,
Kainuu) kanssa. Ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting) teetetty
arviointi valmistuu lokakuun 2016 loppuun mennessä. Laajan kyselyn ja
pohja-aineiston lisäksi on kussakin maakunnassa haastateltu alueellisia
avainhenkilöitä, sekä toteutettu työpaja kohdennetulle ryhmälle. Työn
tavoitteena on arvioida, minkälaisia vaikutuksia nykyisillä
maakuntaohjelmilla on saatu aikaiseksi, mutta sen lisäksi kartoittaa
myös tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita. Arvioinnin
lopputulos tullaan käymään läpi MYRrin seuraavassa kokouksessa.
Vuosien 2016-2017 vaihteessa valmistellaan ns. siirtymäkauden
MAKO (2018-2020), joka on voimassa kunnes uuden lain mukaiset
maakuntaohjelmat tai vastaavat tulevat voimaan. TEM ohjeistaa asiasta
tarkemmin loppuvuodesta 2016. Pohjatyötä alueella on jo asian eteen
meneillään.
Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja
Työ- ja elinkeinoministeriö jalkautuu alueille järjestämällä kussakin
maakunnassa Alueiden vahvuuksien analysointityöpajat. KeskiPohjanmaan tilaisuus pidetään Centria ammattikorkeakoulun
auditoriossa keskiviikkona 30.11. klo 9.00-12.00. Alueen keskeiset
toimijat (MYR mukaan lukien) tullaan kutsumaan tilaisuuteen ja kunkin
toivotaan vastaamaan myös kutsun mukana tulevaan kyselyyn.
TEMin työpajakierroksen tavoitteena on kirkastaa maakunnan keskeiset
vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen
kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa
vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin sekä kartoittaa
yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa.
Maakuntaohjelman työryhmät kokoontuvat vielä vuoden 2016 aikana
seuraavasti:
25.11. Toimiva K-P
28.11. Hyvinvoiva K-P
29.11. Maaseutu
2.12. Yrittävä K-P
7.12. Työllisyys
8.12 Osaava K-P

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13.10.2016/§7

7 § TILANNEKATSAUS KOHEESIOPOLITIIKAN 2020+VALMISTELUSTA
TEMin vetämässä 12.9.2016 pidetyssä Alue- ja rakennepolitiikan
EU4-jaoston kokouksessa oli koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun
liittyen esillä seuraavaa:
-

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on aikaistunut Brexitin
vuoksi ja on syksyllä 2019
vuonna 2016 tehdään EU-rahoituskehysten välitarkastelu
(merkittäviä koheesiopolitiikkaan vaikuttavia muutoksia ei odoteta)
Komission koheesioraportti annetaan v. 2017 (keskustelu on
avattu, mutta tällä hetkellä ei ole näkymää siihen, onko odotettavissa
suuria koheesiopolitiikan muutoksia ja jos, niin millaisia)
vuonna 2017 annetaan ehdotus seuraavan EUrahoituskehyskauden rahoituksesta, jossa määritellään komission
näkemys rahoituksen jakaantumisesta eri politiikkalohkoihin
VM:n valmisteluvastuulla oleva EU:n varainhoitoasetus
valmistellaan noin 3 v. ennen rahoituskehyskauden alkamista,
eli v. 2017 Suomen on jo esitettävä, mitä muutoksia halutaan
ja vuonna 2018 annetaan komission koheesiopolitiikan
asetusehdotukset
vaikuttamisen aikaikkuna on noin vuosi, merkittävät 2020+
linjaukset valmistellaan tulevan vuoden aikana
Brittien lähtö EU:sta vaikuttanee 10 % vähennyksellä EU budjettiin
tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että ao.
summaa korvattaisiin muulla rahoituksella, eli EU-budjetti
pienenee ja politiikkalohkoihin kohdentuminen on auki

Syksyn aikana TEMin työryhmässä tullaan käsittelemään ainakin
seuraavia asioita:
- komission monivuotisen rahoituskehyksen ja koheesiopolitiikan
välitarkastelu
- koheesiopolitiikan uudistaminen, mm. ERI -rahastojen tulevaisuus
- kansallisen kasvuagendan ja koheesiopolitiikan yhteydet
- arktisuus, Itämeren alueen strategia
- Pohjoiset harvaan asutut alueet (NSPA)
- Slovakian puheenjohtajakaudella esiin nousevat koheesiopolitiikkaan
liittyvät asiakohdat
Maakunnilla on työryhmän laajassa kokoonpanossa 4 edustajaa.
Pohjois-Suomen maakuntia työryhmässä edustaa Kainuun
maakuntajohtaja Pentti Malinen (varajäsen Päivi Keisanen/
P-P liitto). Työryhmä kokoontuu kuukausittain. Seuraava
kokous pidetään 31.10. ja agendalle voi tuoda kunkin edustajan
omissa viitekehyksissä esillä olevia asioita, mm. OECD raportti kiinnostaa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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MYR sihteeristön kokouksessa 29.9.2016 todettiin, että Suomen
tulee valvoa etuaan tulevan koheesiopolitiikan valmistelussa
huomattavasti kuluvan kauden valmistelua paremmin. Komission
on mm. antanut Suomelle suositukset talouden tervehdyttämiseksi,
joita tulisi tarkastella (mm. julkinen sektori Suomessa suuri - yksityisten
työpaikkojen luominen).
Perusteluna koheesiopolitiikan jatkamiselle Suomen tulisi pitää
esillä mm.
o harvan asutuksen erityisasemaa
o työllisyystilanteen heikkenemistä
o Venäjä pakotteiden vaikutuksia
o mittavaa rakenteellista uudistusta (maakuntauudistus)
o maaseudun rajua ja hyvin pitkään jatkunutta rakennemuutosta,
joka tulee tunnustaa ja jolle tulee tehdä jotain (on esim. KeskiPohjanmaalla selkäranka, johon koko maakunta nojaa) - maaseudun
palvelujärjestelmän uudistaminen olennainen asia
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski alusti asiaa todeten, että Suomen edunvalvontaa
koheesiopolitiikan valmistelussa tulisi parantaa. Esimerkiksi Ruotsi
valvoi kuluvan kauden valmistelussa etuaan huomattavasti Suomea
paremmin. Suomella on kyllä tarpeeksi perusteita vaatia vähintään
nykytasoisen rahoituksen säilyminen. Lyyski piti huolestuttavana, että
ministeriön virkamiesten puolelta ilmassa on ollut IP erityisaseman
kyseenalaistaminen, vaikka sen merkitys koko Suomen saamaan
rahoitukseen on ollut suuri. Listalla näkyviin perusteluihin
koheesiopolitiikan jatkamisesta Suomessa Lyyski lisäsi vielä viennin
tyrehtymisen ja Pohjoisen ulottuvuuden merkityksen.
Maakuntajohtaja totesi, että IP alueen (harvaan asutut alueet) yhteistyö
asiassa on erittäin tärkeää. IP alueet ovat jo toimittaneet yhteisen
kannanottonsa asiasta ministeriöön Kokkolassa syksyllä järjestetyn IP
huippukokouksen yhteydessä. Myös laaja OECD raportti on tehtynä.
Jos IP alueen erityisasema politikoidaan pois, niin siitä kärsii koko
Suomen saanto. Tarvittaessa tulee käyttää järeitäkin ”edunvalvontaaseita”.
Jouni Jyrinki nosti esille Venäjän vastapakotteiden haitat koko Suomelle
ja erityisesti Keski-Pohjanmaalle alkutuotantovaltaisena maakuntana.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi alustuksen
ja sen pohjalta käydyn keskustelun.
--Jukka Ylikarjula poistui § käsittelyn aikana klo 11.15.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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8 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUTTAMINEN KESKIPOHJANMAALLA
Rakennerahastovaroja (EAKR, ESR) voidaan käyttää KeskiPohjanmaalla seuraavien toimintalinjojen mukaisiin toimenpiteisiin:
TL 1
TL 2
TL 3
TL 4
TL 5

Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
(EAKR)
Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rakennerahasto-ohjelman toteutus etenee Keski-Pohjanmaalla hyvin.
Intoa alueen kehittämiselle löytyy ja käytettävissä oleville varoille (ml.
yritystuet) on kysyntää. Aktivointia kaipaa kuitenkin ESR toimintalinja
5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta), joka on käynnistynyt
muita toimintalinjoja hitaammin. Erityisesti kolmannen sektorin
toimijoilta odotetaan rohkeutta tarttua syrjäytymisen haasteisiin ESR hanketoiminnan kautta.
Keski-Pohjanmaalla on vuosina 2014-2020 käytettävissään kaikkiaan
noin 60 milj. euroa rakennerahastovaroja (EU+valtio) kehittämistyöhön.
Tästä summasta noin 35 % eli 21 miljoonaa euroa on tähän mennessä
kiinnitetty jo hyväksyttyihin hankkeisiin ja niiden jatkovuosien
rahoituksiin. Käytettävissä vielä noin 39 milj.€.
Karkeasti voidaan sanoa, että tähän mennessä sidotusta EAKR rahoituksesta 50 % on kohdistunut suoriin yritystukiin ja toinen puoli
liiton rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Pk-yritysten kasvu ja
alueellisen osaamisen lisääminen ovat olleet EAKR rahoituksen
keskiössä. ESR rahoituksesta valtaosa (miltei 60 %) on kohdistunut
nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistämiseen.
Ohjelmavaroilla tähän mennessä rahoitetut kehittämishankkeet ovat
kohdistuneet toimenpiteisiin, jotka eivät suoraan luo uusia työpaikkoja
tai uusia yrityksiä; mahdolliset uudet yritykset ja uudet työpaikat
syntyvät vasta viiveellä. Yritystukien kautta uusia työpaikkoja on
syntynyt kohtuullisen hyvin.
Huomiota kiinnitetään jatkossa erityisesti
o hankkeiden ja ohjelman tulosellisuuteen (indikaattorit)
o hankkeista ja niiden vaikutuksista tiedottamiseen
o vähähiilisyystavoitteen edistämiseen
Keski-Pohjanmaan 3.10. päättyneessä ESR haussa saadut hakemukset
sekä ja 15.10. mennessä jätetyt EAKR hakemukset pyritään
käsittelemään vielä tämän vuoden puolella.
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Toteuma yhteensä rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän
mukainen tieto 20.9.2016)
EU+valtio

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

Myöntövalt
uus 20142016
yhteensä
Sidottu +
varattu*
%

6 330 000

8 056 000

K-S ELY
ympäristötek
nologiahank
keet
(EAKR)
1 222 000

6 866 676

7 206 780

108,5 %

89,5 %

K-S ELY
(ESR)

YHTEENSÄ

7 314 000

22 922 000

751 014

6 231 319

21 055 789

61 %

85,2 %

91,9 %

Toteuma toimintalinjoittain ja rahoittajittain (EURA2014
järjestelmän mukainen tieto 20.9.2016)
EU+valtio

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

K-S ELY,
K-S ELY
YHTEENSÄ
ymp.
(ESR)
teknologia
(EAKR)
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
valtuus 2014-2016
1 516 000
6 757 000
8 273 000
sidottu+varattu
1 263 785
6 390 970
7 654 755
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
valtuus 2014-2016
4 814 000
1 299 000
1 222 000
7 335 000
sidottu +varattu
5 602 891
815 810
751 014
7 269 715
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
valtuus 2014-2016
3 497 000
3 497 000
sidottu + varattu
4 258 403
4 258 403
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
valtuus 2014-2016
2 412 000
2 412 000
sidottu +varattu
1 724 333
1 724 333
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
valtuus 2014-2016
1 405 000
1 405 000
sidottu+varattu
248 583
248 583
*Sidottu+varattu tarkoittaa jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin sidottua ja
niiden jatkovuosille varattua rahoitusta yhteensä.

Kaikki Suomessa rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet ovat löydettävissä
julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Lyhyt katsaus varojen kohdentumisesta pidetään kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi rakennerahasto-ohjelman
toteutumista Keski-Pohjanmaalla. Ohjelman toteuttaminen on edennyt
hyvin ja aktiivisuutta löytyy sekä yritys- että hanketoimijapuolella.
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Huolen aiheena on kuitenkin ESR toimintalinjan 5 (Sosiaalinen
osallisuus ja köyhyyden torjunta) käyntiin lähtö. Ao. toimintalinjan
valtuuksista valtaosa on vielä hankkeistamatta, vaikka tarvetta uusille
toimintatavoille vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden
lisäämiseen varmasti on. Kolmannen sektorin toimijoita (yhdistykset
jne.) kaivattaisiin erityisesti mukaan ao. hanketoimintaan.
Taina Alanko esitti kysymyksen, että onko ao. toimijoita riittävästi
informoitu asiasta? Todettiin, että asiaa on pidetty esillä eri yhteyksissä
ja mm. SOKRA- hankkeen toimesta on järjestetty TL 5 liittyvä
infotilaisuus, johon on kutsuttu laajasti alueemme toimijoita mukaan.
Alanko toi esille myös omakohtaisen hanke-esimerkin, jossa leaderrahoituksen (Pirityiset/Rieska) kautta on opastettu vanhuksia käyttämään
ja hyödyntämään nykyisin tarvittavia ja välttämättömiä sähköisiä
palveluita. Voisivatko eri toimijat kehitellä yhteisen hankkeen/yhteisiä
palveluita, jos yksin ESR -toimijaksi hakeutumiseen on liian iso kynnys?
Marko Muotio muistutti, että yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää
raha-automaattiyhdistykseltä saatavaa rahoitusta ESR -hankkeiden
omarahoitusosuutena, joka voisi helpottaa toimijaksi ryhtymistä.
Muotio totesi TL 5 kohderyhmän haasteellisuuden varmasti myös
vaikuttavan asiaan.
Tiina Harjunpää esitti, että aktivointia voitaisiin tehdä 28.11.
kokoontuvassa maakuntaohjelman Hyvinvoiva K-P teemaryhmässä,
johon hän pyysi Marko Muotiota avaamaan toimintalinjasta 5
rahoitettavaa toimintaa.
Kokouksessa esitetty katsaus on toimitettu yhteistyöryhmän jäsenille
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja sen pohjalta
käyty keskustelu tiedoksi.
---
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13.10.2016/§ 9

9 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet, jotka on osoitettu
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € tuodaan
erikseen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset, jotka on tehty edellisen MYR
kokouksen jälkeen, tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristö on edellisen MYR kokouksen 3.6.2016 jälkeen tehnyt vain
yhden hankepäätöksen ns. kirjallisella menettelyllä.
Hanke

Hakija

Kiertotalous,
ympäristö ja
meriklusteri
(ESR),
ylimaakunnallinen

Turun
yliopisto

Sihteeristön
päätös
(kirjallinen
menettely)
Hyväksyttiin
rahoitettavaksi

Haettu
julkinen
tuki (€)

Hyväksytty
EU+valtio
(€)

140 984
€

105 737 €,
josta K-P
osuus
14 803 €

Sihteeristön pöytäkirjat ovat löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton
sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (hallinto), ja niistä löytyvät
tarkemmat hankekuvaukset edellä esitetyistä hankkeista sekä päätökset
perusteluineen.
Kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rahoitetut EAKR ja ESR hankkeet ovat löydettävissä myös rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtietopa/
josta hankkeita voi hakea monipuolisesti erilaisilla hauilla.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13.10.2016/§10

10 § 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-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2016 on
yhteensä 8 056 000 €, josta on tällä hetkellä jäljellä noin 490 000 €.
Vielä käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELY-keskuksessa sisällä
45.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla 1.1.201422.9.2016 (Yrtti raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2016
Myönnetyt EAKR yritystuet
Kielteiset päätökset
Käytettävissä oleva valtuus yhteensä

131
86
75
11

€

16 412 904
8 056 000
7 565 530
490 470

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet
2) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
3) Haetut yritystuet kunnittain
3) Myönnetyt yritystuet kunnittain
Tehdyt yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta
rakennerahastojen tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi toteamuksella, että
sihteeristössä on hyvä käydä keskustelu ja sopia yritystukia koskevasta
velvoitteesta tuoda ne tiedoksi sihteeristölle/MYRrille ennen päätöksen
tekemistä ELY-keskuksessa. MYR näki, että tämä ei saisi vaikuttaa
yritystukien käsittelyn viivästymiseen (voitaisiin väljentää).
---
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13.10.2016/§11

11 § LEADER -OHJELMIEN LISÄRAHOITUSTARPEET
Maaseutuohjelman kautta myönnettävälle rahoitukselle on KeskiPohjanmaalla kysyntää.
Maaseutuohjelman kautta rahoitettavien Leader -toimintaryhmien
(Pirityiset, Rieska-leader) käyttöön tähän mennessä osoitetut varat on
kiinnitetty niiden hallitusten päätöksin ja lisävaltuuksille olisi kysyntää.
Viestiä on hyvä viedä eri foorumeissa eteenpäin.
Taantumasta huolimatta myös maatilat investoivat Keski-Pohjanmaalla
hämmästyttävänkin voimakkaasti. Maatilainvestointeja rahoitetaan sekä
EU-osarahoitteisesti, että puhtaasti kansallisin varoin. Tänä vuonna EUosarahoitteisia varoja on riittävästi, mutta kansalliset varat ovat
loppumassa kesken; lisärahoitusta alueen käyttöön ollaan tämän hetkisen
tiedon mukaan saamassa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi
ja tarvittaessa tekee esityksensä lisärahoitustarpeiden eteenpäin
viemiseksi.
Käsittely: Rieska-leaderin edustaja Kirsti Oulasmaa toi esille, leader ohjelmien lisäkehyksiä (30 milj. €) tullaan jakamaan vasta vuosina 20182020. Kun kyselyitä tarpeista ELY-keskuksille/liitolle tulee, niin alueen
leader-ryhmien tarpeet ja rahoituksen kysyntä on hyvä tuoda esille.
Leader -ohjelmien kautta on mahdollista rahoittaa mm. palveluiden
tuottamiseen liittyvää kehittämistoimintaa (jota on sivuttu tässäkin
kokouksessa).
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13.10.2016/§12

12 § ELY-KESKUSTEN TULOSSOPIMUSESITYKSET VUODELLE 2017
ELY-keskusten esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi tulee
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain (7/2014 § 28) mukaan käsitellä maakunnan
yhteistyöryhmässä.
Edelliset, joulukuussa 2015 hyväksytyt ELYjen tulossopimusasiakirjat
(tarkistukset) vuodelle 2016 löytyvät osoitteesta
http://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Niiltä osin, kuin kunkin ELYkeskuksen toiminta-alue kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan, ELYkeskukset tuovat esityksensä tulosasiakirjoiksi vuodelle 2017 KeskiPohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Veijo Voutilainen esitteli Etelä-Pohjanmaanmaan ELYkeskuksen tulosasiakirjan vuodelle 2017 todeten, että
päivitykset/muutokset edelliseen vuoteen ovat hyvin pieniä.
L-vastuualueella (liikenne) investoinnit ovat pääasiassa ajoneuvojen
massojen ja mittojen korotuksen vuoksi tehtäviä painorajoitettujen
siltojen korjauksia. Muihin investointeihin ei ole rahoitusta.
Kunnossapidon rahoitus pysyy suunnilleen samana kuin edellisenä
vuonna. Korjausvelkaohjelmassa 2017-2018 ei ole suunnitteilla
juurikaan Keski-Pohjanmaalle kohdistuvia tiehankkeita, vain RäyrinkiPatana tien ja Ullava-Korpi päällystäminen sekä lähinnä olevana
Evijärvi-Ina parantaminen. Mainintana on myös Agrobio -teollisuudelle
tärkeiden teiden parantamista Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan maakuntien alueella.
Alemman tieverkon ”perunapeltoilmiö” jatkuu rahoituksen puutteessa
edelleen.
Y-vastuualueella (ympäristö) toiminta painottuu edelleen
tuulivoimapuistoihin. Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa
jatketaan ja tulvariski-alueilla edetään hallintasuunnitelmien mukaisissa
toimenpiteissä. Osallistutaan mm. ravinteiden kierrätyksen
kokeiluohjelmaan.
Petri Jylhä nosti esille Veteli-Sillanpään risteysalueen
päällystämis/korjaustarpeet.
Arto Alpia toi esille kovan raskaan liikenteen Evijärvi-Kaustinen välillä
ja sen lisääntymisen edelleen. Hyvä että rahoitusta ollaan Evijärventielle
saamassa.
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Jouni Jyrinki ”tervehti ilolla” Agrobioteollisuuden tietarpeiden
huomioimista.
Kaj Suomela totesi, että Pohjanmaan ELY jatkaa toimintaansa
normaaliin tahtiin maaseudun kehittäminen, työllisyysasiat ja
maahanmuutto päällimmäisinä tehtävinä/painopisteinä.
Suomela toi esille, että MYR kokous on hänen viimeisensä ennen
siirtymistä uusiin tehtäviin. Keski-Pohjanmaalla on hänen mukaansa
menty huomattava harppaus kehityksessä eteenpäin sinä aikana, kun hän
on työtä tiiviimmin MYR edustajana seurannut.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulostavoiteasiakirjaa koskeva
esittelymateriaali on toimitettu MYR jäsenille pöytäkirjan lähettämisen
yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin esitelty Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen tulostavoiteasiakirja vuodelle 2017 ja käyty keskustelu
tiedoksi.
--Kirsti Oulasmaa poistui § käsittelyn aikana klo 11.50.
Paula Erkkilä poistui § käsittelyn aikana klo 11.55.
Petri Jylhä ja Esa Kant poistuivat § käsittelyn lopulla.
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13.10.2016/§ 13

13 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA

Alueelliseen kehittämiseen ja rakennerahastotoimintaan (EAKR,
ESR) liittyviä kokouksia/tilaisuuksia:
24.10.
1.11.
17.11. (ei 3.11.)
3.11.
14.11.
30.11.
12.12.
15.12.

Maakuntahallitus
Kasvupalvelu- ja aluekehityspäivä TEM, Helsinki
MYR sihteeristö
Maaseutuohjelman hankkeiden verkostoitumispäivä
Pietarsaaressa (K-P, Pohjanmaa yhteinen)
Maakuntahallitus
Alueen vahvuuksien analysointityöpaja KP:lla/TEM
Maakuntahallitus
RR seurantakomitea Helsingissä

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi toteamuksella, että MYR
sihteeristön kokouspäiväksi on muuttunut 17.11.
---
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13.10.2016/§ 14

14 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontuu seuraavan kerran 3.11.2016 klo
9.30.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä päättää
seuraavasta MYR kokousajankohdasta.
Mikäli erityistä tarvetta ilmenee ennen seuraavaa kokousta, niin
yksittäisten asioiden tai hankkeiden käsittely voidaan tarvittaessa
järjestään ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, että yhteistyöryhmän sihteeristö
kokoontuu seuraavan kerran 17.11.
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 1.12. klo 9.00.
---
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