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11.1.2017/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Kokkolan kaupungin varsinaisena asiantuntijaedustajana toimii jatkossa
Piia Isosaari ja varaedustajana jatkaa Anne Pesola (muutokset vahvistettu MYR kokouksessa 1.12.)
Päivi Kentala on toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaisena ja Jukka Pakkala varajäsenenä vuoden 2016 loppuun saakka, jonka
jälkeen ELY:n osalta palataan alkuperäiseen edustukseen, eli varsinaisena edustajana toimii Susanna Airiola ja varaedustajana Päivi Kentala.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Harjunpää ja Merja
Mäkivirta.
---
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11.1.2017/§2

2§ KESKI-POHJANMAAN OSAAMIS- JA INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ
Keski-Pohjanmaan osaamisrakenteet ja verkostot sekä innovaatioympäristö on Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla toteutettu hanke, jota hallinnoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen vastuullisena tutkijana on toiminut KTT Jouni Kaipainen, joka on kirjoittanut myös loppuraportin. Työtä ohjaavassa ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina Yliopistokeskus Chydeniuksen lisäksi
Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan
liitto.
Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta esittelee kokouksessa Keski-Pohjanmaan osaamis- ja innovaatiojärjestelmä loppuraporttiluonnoksen, joka antaa kuvan Keski-Pohjanmaan osaamis- ja innovaatiojärjestelmistä ja sisältää näihin liittyen myös kehittämisehdotuksia. Tehty työ palvelee samalla vuoden 2017 alussa käynnistyvää maakuntaohjelmatyötä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö esittää omat huomionsa
loppuraporttiluonnokseen sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Jouni Kaipainen esitteli keskeisimmät havaintonsa laatimastaan Keski-Pohjanmaan osaamis- ja innovaatiojärjestelmä -raportista.
Kaipainen totesi, että raportin fokuksena ei ole ollut tehdä maakunnan
liitolle kuuluvaa strategiatyötä (toimia innovaatiostrategiana) vaan tuoda
esille erilaisia taustateorioita, joiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä sekä kuvata K-P:n osaamis- ja innovaatiojärjestelmää.
Kaipainen nosti esille mm. seuraavaa Keski-Pohjanmaan osalta pohdittavaa:
- miten esimerkiksi eri tutkimuslaitosten (LUKE, GTK) osaaminen
hyödynnetään alueen ja sen yritysten hyväksi (ostettu asiantuntijuus
vai muut sitouttaminen/muiden yhteistyökuvioiden luominen)
- mm. kunnallisten kehitysyhtiöiden rooli muutoksessa
- kokemusperäinen TKI -toiminta (voisiko Keski-Pohjanmaan olla
Suomen Norja, jossa painopiste on tiedevetoisen TKI:n sijaan kokemusperäisessä TKI:ssä)
- voisiko K-P olla myös ns. ”nopea seuraaja”, jossa uutta jo toimivaa
teknologiaa jalkautetaan nopeasti alueen yrityksiin (nopeat kokeilut)
- biotaloudessa tulisi K-P:lla löytää oma kapea ”markkinarako”, johon
erikoistutaan
- kemian lanseeraaminen Keski-Pohjanmaan selkeästi muista maakunnista esille nostavaksi brändiksi
-
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Kaipainen totesi Keski-Pohjanmaan erottuvan maatalouden vahvuuden
perusteella erikseen esimerkiksi muusta NSPA alueesta. Kaipainen peräänkuulutti käyttäjien tiiviin mukanaolon tärkeyttä tutkimuksessa (käyttäjäkokemukset) sekä hankkeiden ja tutkimustulosten osalta selkeämpää
tiedottamis- ja hyödyntämissuunnitelmaa (ml. some -suunnitelma), jotta
tietoa tutkimus-/hanketuloksista saadaan jakoon ja hyödynnettäväksi.
Kaipaisen kokouksessa esittämä materiaali, sisältäen mm. Keski-Pohjanmaan innoSWOTin, on jaettu sihteeristölle pöytäkirjan mukana.
Puheenjohtaja kiitteli erityisesti K-P innoSWOTtia, kokemusperäistä
TKI:tä (K-P:sta Suomen Norja), biotalouden erikoistumista sekä ”nopean seuraajan” roolia.
Keskustelua käytiin mm. Älykkään erikoistumisen strategian taustasta ja
perusteista, sekä sen kytkeytymisestä mm. suorien EU rahoitusten saantiin, josta on vallinnut erilaisia käsityksiä.
Yksittäisinä asioina Kaipaisen raporttiin haluttiin ”oikaista” mm. seuraavaa:
- K-P liiton roolina on muutakin kuin vain rahoittajan rooli (mm. kehittäjän ja maakunnallisen edunvalvojan rooli)
- yhteistyötä hanketoimijoiden välillä on käynnistynyt jo viime kaudella eikä hankkeita ole pilkottu pienempiin, kuten raportissa tuotiin
esille
- rakennerahastovaroista voi edelleenkin rahoittaa myös investointeja
- K-P liitto ei ole rakennerahastovaroin käynnissä lainkaan ns. omantuotannon hankkeita (pelkästään muutama pieniä kansallinen mkr
hanke)
- suurteollisuusalueen (KIP) yhteyksiä maaseutuun ollaan viime aikoina vahvistettu mm. kemia/biotalous ”liitolla”
Kaikkinensa raportin todettiin antavan tosi hyvää pohjaa maakuntaohjelmatyölle!
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja sen pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.
--Jouni Kaipainen poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen.
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11.1.2017/§3

3§ KESKI-POHJANMAALLA KÄYNNISTYY KANSAINVÄLINEN P-IRIS -HANKE PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA
P-IRIS hanke on 6 eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti Interreg Europe -ohjelman rahoituksella, jossa Keski-Pohjanmaa on mukana. Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmää ja parantaa koulutettujen nuorten mahdollisuuksia työllistyä osaamisen kautta, sekä kehittää innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa
taloutta maaseudulla. Hanke kehittää kansainvälisten osaamisverkostojen hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää uusimpien ICT työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden elinkeinojen kehittämiseen.
Projektiaika on 2017- 2021, josta varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019.
Hankealueet
Sogn og Fjordane County Municipality, Norway
Development centre of the Heart of Slovenia
Local Development Agency PINS, Croatia
Regional Council of Central Ostrobothnia, Finland
Society for the Development of the Province of Burgos, Spain
Poliedra – Politecnico di Milano, Italy
Hankkeen kokonaisbudjetti:
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.375.900 euroa (josta EU osuus 75%)
Keski-Pohjanmaan budjetti
Henkilöstö 117 500 €
Toimisto ja hallinto 17 625 €
Matkakulut 17 906 €
Ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ja muut palvelut 57 969 €
Yhteensä 211 000 €
Keski-Pohjanmaan rahoitus
EU 75 %
158 250 €
K-P:n omarahoitus 52 750 € (johon TEM kansallinen tukirahoitus 70 %)
yhteensä
211 000 €
(K-P liiton osuudeksi jää 15 825 €, eli vuosittain 3 165 €)
Keski-Pohjanmaan liitto on palkannut palvelukseensa projektikoordinaattorin ajalle 1.1.2017 – 31.5.2019.
Projektikoordinaattorin tehtäväkokonaisuudet:
∂ kansainvälisen verkostoympäristön yhteistyön edistäminen KeskiPohjanmaan maaseutualueilla (erityisesti Halsua, Lestijärvi, Perho,
Toholampi ja Veteli, korkeakoulut ja innovaatioympäristö) sekä kansainvälisen projektiorganisaation välillä
∂ tietointensiivisten/osaamispohjaisten palvelualojen työllisyyden kehittäminen, koulutettujen nuorten työpaikkojen luominen, nuorten
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yrittäjyyden edistäminen ja innovatiivisen ja palveluliiketoiminnan
kehittäminen maaseutumaisilla alueilla
hankeasiakirjojen, raporttien ja projektimateriaalien valmistelu
hankekulujen ja maksatusten seuranta ja raportointi
ICT asiantuntijaosaamisen kytkeminen hankkeeseen ja ICT-osaamisen jakaminen verkostolle
Hankkeelle muodostetaan sekä alueellinen että kansainvälinen ohjausryhmä.
Lisätietoja P-Iris -hankkeesta antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen,
p. 040 6845 997 anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Yhteyspäällikkö Anne Sormunen ja hankekoordinaattori Sanna Löfström esittelevät hankkeen ja sen keskeiset tavoitteet.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Anne Sormunen totesi esittelyssään P-Iris -hankkeen olevan Keski-Pohjanmaan ensimmäinen Interreg Europe -ohjelman
hanke ja hankkeen pääpartnerin olevan Norjassa. Hankkeessa on mukana koko maakunta (pl. Kokkolan kaupunkialue) ja K-P:n fokuksena olevan ICT:n ja sen hyödyntämisen.
Sanna Löfholm totesi olleensa jo yhteydessä norjalaiseen kollegaansa ja että ensimmäinen kaikkien 6 eri maan koordinaattoreiden
yhteistapaaminen järjestetään helmikuussa. Alkuvuodesta hän käynnistää myös tapaamiset kuntien ja muun yhteistyöverkoston (yliopistokeskus, Centria, Kosek jne.) kanssa.
Mari Äijälän kyselyyn hankkeen konkreettisista toimenpiteistä Anne
S totesi, että tarkempaa suunnitelmaa ei ole vielä tehty ja tarvittaviin
toimenpiteisiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Alkuvaiheessa tuleen
tekemään mm. kohderyhmän tarkempaa kartoitusta jne.
Puheenjohtaja totesi hankkeen tuovan hyvän lisän myös maakuntaohjelman toimeenpanoon (mm. maaseudun palveluyrittäjyyden lisääminen). Jatkossa ollaan kiinnostuneita kuulemaan myös muiden
hankkeessa mukana olevien maiden painotuksista.
Anne Sormunen toi tässä yhteydessä esille omat täydennyksensä
myös § 13 ja 14 käsittelyyn (lisätty ao. pykäliin).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö merkitsi tiedoksi.
--Anne Sormunen ja Sanna Löfström poistuivat kokouksesta § käsittelyn jälkeen.
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17.11.2016/§7
11.1.2017/§4

4 § eKESKI-POHJANMAA. SÄHKÖISTEN JA VIDEOAVUSTEISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE (303359)
Sihteeristö 17.11.2016 § 7
Päähakija:
Osatoteuttaja:

Lestijärven kunta
Soite Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.12.2016-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 380 983 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin
tavoin Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja sote
-toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Hanke yhdistää kunnianhimoisella tavalla usean eri sektorin palveluiden kehittämistarpeita samaan kehittämiskokonaisuuteen, joka perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja
palvelualustaan. Hanke on Keski-Pohjanmaan kuntien, maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen kehittämishanke.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on
∂ kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteisia etäasiointipalveluja
∂ mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle
∂ turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja
∂ uudistaa erityisesti sote -sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja, sekä rakentaa palveluiden
tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja
∂ parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla
∂ luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia
palveluntuottajina
∂ edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa
∂ uudistaa kuntien ja sote -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja
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Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
säästää kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia digipalveluiden
avulla

Hankkeen työpaketit
1) nykytilaselvitys
2) kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä pilottien valinta
3) uusien toimintamallien ja palveluiden pilotit
4) viestintä, osaamisen lisääminen ja muutosvalmennus
5) Projektin toteuttamismalli ja hallinto
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
∂ Keski-Pohjanmaan kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä niiden henkilöstö
∂ palveluiden käyttäjät
Hankkeessa on kyse toimintatavan luomisesta ja käyttöönotosta, jota
kuka tahansa voi käyttää, esimerkiksi kaikki kuntalaiset, asukkaat, julkisen sektorin työntekijät. Kohderyhmät rajataan vain hankkeen pilottivaiheessa.
Määrälliset tavoitteet
Hanke ei tuota erityistavoitteen mukaisia tulosindikaattoreita.
Uudet tuella aikaan saadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus-ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i -toiminnan tai t&k&i -yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella on välillisiä positiivisia vaikutuksia sekä taloudelliseen, ekologiseen että sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Uudet digitalisaatioon perustuvat toimintamallit vähentävät pitkällä aikavälillä kustannuksia ja liikennettä sekä parantavat palveluiden
tasa-arvoista saatavuutta asuinpaikasta riippumatta.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hanke aktivoi videoasioinnin käyttöön oton Keski-Pohjanmaalla ja
käynnistää laajemman sähköisten palvelujen kehittämisen yhteistyön.
Toimintaa jatketaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden välisenä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuneet kunnat, kaupungit ja muut toimijat
hyödyntävät tuloksia toimintansa kehittämisessä ja palveluiden tuottamisessa.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

262 082
56 000
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

0
0
0
0
0
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Yhteensä
380 983
Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
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- Kokkola
- Kannus
Yhteensä

Sivu
10

266 688
114 295

70 %
30 %

380 983

100 %

Hankkeen kuntarahoitussitoumusten jakautuminen ja tilanne käydään
läpi kokouksessa.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Perustelu: Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. Maakuntastrategiassa nähdään maakunnan ja maaseudun vetovoimatekijöinä mm. toimivat palvelut ja kehittyneet verkkoyhteydet. Hanke edistää myös maan hallituksen kärkihankkeen eli digitalisaation edistämistä. Hankkeessa hyödynnetään KeskiPohjanmaalle jo rakennettua maakuntaverkkoa ja kyläverkkoja. Käynnistynyt maakuntauudistus merkitsee myös palvelujen järjestämis- ja tuottajavastuun siirtämistä maakuntiin. Digitalisaatio on avainsana lakisääteisten sekä myös uusien palvelujen kustannusten hillitsemiseksi. Positiivista
on myös se, että hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden
kesken.
Vaikka hanke ei tuota suoraan erityistavoitteen 4.1. mukaisia tulosindikaattoreita, se nähdään merkittävänä digitalisaatiota hyödyntävänä julkisten palvelujen uudistamishankkeena, joka parantaa alueen valmiuksia teknologiseen muutokseen. Hanke luo myös valmiuksia uusien ratkaisujen
kaupalliseen hyödyntämiseen jatkossa, sillä hankkeessa käytettävä alusta
(Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko) toimii ”open access” periaatteella
ja on kaikille operaattoreille ja palvelun tuottajille avoin.
Käsittely: Hankkeesta käydyssä keskustelussa todettiin hanke tarpeelliseksi ja hyvin ajankohtaiseksi. Hankkeen osalta nähtiin kuitenkin vielä
tarvetta jatkokeskustelulle (maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön/lakiluonnosten sisältämien digilinjausten huomioiminen, aito maakunnallisuus/hallinnoijataho, kuntien erilaiset lähtötasot ja odotukset
jne.).
Sihteeristön puheenjohtajan uusi esitys: Hanke jätetään pöydälle ja
palautetaan tässä vaiheessa jatkovalmisteluun ja keskusteltavaksi maakuntadigiryhmässä ja kuntajohtajatapaamisessa. Tarvittaessa hanke voi-
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daan käsitellä uudelleen sihteeristön kirjallisella menettelyllä vielä vuoden 2016 puolella tai seuraavassa sihteeristön kokouksessa (tammikuussa 2017).
Sihteeristön päätös: Hanke palautetaan tässä vaiheessa jatkovalmisteluun ja keskusteltavaksi maakuntadigiryhmässä ja kuntajohtajatapaamisessa. Tarvittaessa hanke voidaan käsitellä uudelleen sihteeristön kirjallisella menettelyllä vielä vuoden 2016 puolella tai seuraavassa sihteeristön
kokouksessa (tammikuussa 2017).
--Jaana Ojutkangas-Änäkkälä poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Sihteeristö 11.1.2017 § 4
Tarvittavat jatkokeskustelut hankkeesta on käyty, eikä muutostarpeita
esitettyyn hankesuunnitelmaan ole noussut esille.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelut ovat edellä esitetyn sihteeristökäsittelyn 17.11.2016 mukaiset.
Käsittely: Käytiin läpi hankkeen kuntarahoituksen jakautuminen ja todettiin, että Kannuksen päätös puuttuu vielä (pykälän käsittelyn jälkeen
tarkennettiin vielä, että Kaustisen stk:n rahoituksen osalta myös Toholammin päätös uupuu vielä).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Hankkeen vielä puuttuva kuntarahoitus
tulee varmistaa ennen hankkeen viemistä maakuntahallituksen 23.1. käsittelyyn.
--Jaana Ojutkangas-Änäkkälä poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
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11.1.2017/§ 5

5 § JATKOON! KIELI- JA KULTTUURIVÄHEMMISTÖJEN KASVATUS- JA HOITOALALLE
TÄHTÄÄVÄN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (102994)
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:

Kaustisen Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
1.2.2017-31.12.2019
Keski-Pohjanmaa
599 009 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kieli- ja kulttuurivähemmistöt, kuten maahanmuuttajat, romanit tai viittomakieliset ovat usein hankalassa asemassa koulutus- ja työmarkkinoilla. Puutteelliset kieli- ja työelämätaidot, kulttuurin tuomat rajoitteet
ja vähemmistöjä kohtaan koettu ennakkoluulo hankaloittaa näiden ryhmien hakeutumista koulutukseen tai työhön ja rajaa toimimista yhteiskunnassa. Kaustisen Evankelisella Opistolla on pitkät perinteet kasvatusalan koulutuksen järjestämisestä sekä kokemusta erityisryhmien kohtaamisesta ja kouluttamisesta.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Jatkoon! –hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatus- ja hoitoalalle valmentavan koulutuksen malli, joka erityisesti huomioi kieli- ja kulttuurivähemmistöjen tarpeet ja heidän kohtaamansa haasteet. Uuden koulutusmallin pohjalla ovat Opetushallituksen ammatilliseen koulutukseen valmentavan Valma-koulutuksen ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille
suunnatun lukio-koulutukseen valmistavan Luva-koulutuksen opetussuunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta luodaan kuitenkin kokonaan uusi malli, jossa suuntaudutaan kasvatus- ja hoitoalalle. Opinnoissa
keskitytään ammattisanaston opiskeluun, tvt-taitojen hankkimiseen ja
työelämä-taitoihin. Ryhmässä toimiminen vahvistaa opiskelijoiden vuorovaikutus-, yhteistyö- ja opiskelu-taitoja ja omalta osaltaan tukee kielitaidon oppimista. Lisäksi merkittävä osa opiskelua on käytännön työelämään tutustuminen erilaisten vierailujen, projektien ja tapahtumien
kautta. Keskeisessä roolissa ovat myös taito- ja taideaineet, joiden kautta
pyritään mahdollistamaan opiskelijoille osaamisen ja onnistumisen kokemuksia ja vahvistamaa kasvatus- ja hoitoalalla tarvittavaa ammattitaitoa. Halutessaan opiskelijoilla on mahdollisuus korottaa peruskoulun
päättötodistuksen arvosanoja.
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Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kaustisen Evankelisella Opistolla toteutettavan ammatillisen lapsi- ja perhetyön perustutkinnon kanssa, joten
opiskelijat saavat paitsi kokemuksia toisen asteen opinnoista, myös halutessaan mahdollisuuden suorittaa valmiiksi joitakin ammatillisen koulutuksen opintoja esimerkiksi yhteisistä tutkinnon osista.
Valmentavan koulutuksen tarkoituksena on lisätä näihin vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksia hakeutua monipuolisesti
erilaisiin kasvatus- ja hoitoalan –koulutuksiin ja joihinkin työtehtäviin.
Tällä tavalla voidaan lisätä näiden vähemmistöryhmien osallisuutta sekä
kiinnittymistä yhteiskuntaan. Lisäksi koulutus palvelee koko seutukuntaa, mahdollistamalla näiden syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien kouluttautumisen alalle, jolla on jatkuva pula pätevästä työvoimasta. Pätevöidyttyään kieli- ja kulttuurivähemmistöjen edustajat tuovat korvaamatonta asiantuntemusta omista viiteryhmistään hoito- ja kasvatusalalle ja
näin ollen hanke palvelee koko yhteiskuntaa, joka on jatkuvasti monikulttuurisempi.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Perinteiset kieli- ja kulttuurivähemmistöt Suomessa, erityisesti romanit
ja viittomakieliset sekä maahanmuuttajat, erityisesti työn, avioliiton tai
perhesuhteiden kautta Suomeen muuttaneet, kiintiöpakolaiset tai oleskeluluvan saaneet.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

44
8 360

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Valmentavasta koulutuksesta on tarkoitus rakentaa pysyvä osa Kaustisen
Evankelisen Opiston toimintaa. Mallia voidaan sellaisenaan markkinoida
myös muille kansanopistoille ja oppilaitoksille ympäri Suomen. Lisäksi
koulutuksen järjestämisestä saatua kokemusta ja asiantuntemusta tarjotaan muiden alueiden oppilaitosten käyttöön.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 17 %
Yhteensä

427 700
98 600
72 709
599 009

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Yksityinen (hakijan omarahoitus)
Yhteensä
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Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys:
Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin
ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu: Hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet eivät
ole ohjelman erityistavoitteen mukaisia. Hankkeen kohderyhmänä on
kieli- ja kulttuurivähemmistöt Suomessa, erityisesti romanit ja viittomakieliset sekä maahanmuuttajat. On kyseenalaista kuinka hankkeen kohderyhmän opiskelu paikan päällä (Kaustisella) onnistuu perinteisillä
opiskelutavoilla tai etäopiskeluna nykyaikaisilla digitaalisilla opiskeluvälineillä. Hankkeen saamaa tukea käytetään yleisenä toimintatukena.
Valmentavasta koulutuksesta on tarkoitus rakentaa pysyvä osa Kaustisen
Evankelisen Opiston toimintaa. Hankkeessa kehitetään uusi opetussuunnitelma jota voi tarvittaessa jakaa muille, muunlaista jatkuvuutta hankkeen toiminnalle ei ole hankkeen päättymisen jälkeen. Epäselväksi jää
missä määrin hankkeen toimenpiteet ja suunnitelmat kohdistuvat hankkeen varsinaiseen kohderyhmään ja missä määrin Evankelisen Kansanopiston koulutuksen kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä (44 hlöä) ei ole realistinen hankkeen kokonaiskustannuksiin (599 009 euroa) nähden.
Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, viedään
hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin rahoittajan edellä esittämin perustein.
Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, viedään
hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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11.1.2017/§ 6

6 § MONIKÄRKIOHJUS (102911)
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkotyösäätiö, Pohjanmaan TE-toimisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
2.1.2017-28.12.2018
Keski-Pohjanmaa
421 200 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt viime
vuosina. Osalle erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista on jo peruskoulussa laadittu yksilöllistetty opetussuunnitelma, mutta suurelta osin erityisen tuen tarve havaitaan ja määritellään vasta, kun opiskelijat ovat
siirtyneet ammatilliseen koulutukseen. Koulutusyhtymän opiskelijoista
17,6 %:lle (467 henkilöä) on laadittu HOJKS vuonna 2015. Tarvitaan
tehostettua ohjausta ja riittävää tukea, sekä vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkinto (uusia tapoja työssäoppimiseen ja tutkinnon osien suorittamiseen, työpajojen opinnollistamista jne.).
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja mahdollistaa entistä
enemmän täsmäohjausta ja eheyttäviä palveluita. Kaikkien hankkeessa
mukana olevien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on laatia neliportainen
palvelumuotoilumalli työllistymisen tuen tarpeen määrittelyä ja tukitoimia varten. Hanke edistää koulutuksesta työelämään siirtymistä, sekä
koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta
työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena ovat tehostuneet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevat palvelut ja toimintatavat.
Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja yhteistyökumppaneina ovat Kokkotyö-säätiö, Pohjanmaan TE-toimisto ja Kokkolan kaupunki.
Hankkeessa pilotoidaan POLUTTAMO keskeyttämisvaarassa tai ilman
tutkintoa oleville, jossa nuoret ja aikuisten ohjauksen ammattilaiset toimivat työparina. Mallin pilotoinnin avulla voidaan vastata ammatillisen
koulutuksen reformin vaatimukseen nuoren ja aikuisten koulutuksen yhdistämisestä ja yksilöllisten, vaihtoehtoisten polkujen tarjoamisesta.
Kokkotyö-säätiölle palkataan työ- ja koulutusvalmentaja. Tehtävään
kuuluu ohjata opiskelijoita, jotka ovat tuetussa työssäoppimisessa, työn
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kokeilussa opiskelijastatuksella tai niitä jo ammattiin valmisteita, jotka
tarvitsevat erityistä tukea työllistymiseensä.
Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelut ovat mukana hankkeessa asiantuntijana ja yhteistyökumppanina.
TE-toimisto nimeää hankkeeseen työelämäpoluttajan, jonka keskeinen
tehtävä on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymävaiheen saumaton tuki työllistymisen ja jatkosuunnitelmien tekemiseksi. Toimenkuvaa kuuluu myös konsultointia ja ohjausta sekä ohjaamo yhteistyön kehittäminen.
Tavoitteena on myös toteuttaa ryhmäkohtaisia koulutuksia nuorisotyöllisellä otteella yhteistyössä ostopalveluna hankitun elämänhallintaa tukevan palvelutuottajan kanssa vaikeasti työllistyville kohderyhmään kuuluville.
Hankkeen tuotteina ovat mm. työllistymisen palvelumuotoilumalli, avoimen ammattiopiston ammatilliset kurssit, lisää opinnollistettuja Kokkotyö-säätiön pajoja, ryhmämuotoinen kohderyhmälle soveltuva työllistymistä tukeva kurssi, työelämäpoluttaja -malli, toisen nivelvaiheen palveluprosessin kuvaus, työanalyysin kautta syntyneet tehtäväkuvat, työelämävalmentaja -malli sekä Poluttamo -malli ja sen auki kirjoitettu palvelutarjonta.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
o KPEDUN nuoret ja aikuiset opiskelijat ja tutkinnon suorittajat,
joiden opinnot uhkaavat keskeytyä
o KPEDUN valmistuvat opiskelijat, joiden työllistymiseen tarvitaan
välitöntä nivelvaiheen ohjausta ja poluttamista
o Kokkotyö-säätiön valmentautujat, jotka voivat siirtyä suorittamaan osa- tai koko tutkintoja
o Nuorisotoimen ja sosiaalitoimen asiakkaat, joiden opinnot ovat
jääneet kesken, ja jotka voivat siirtyä suorittamaan osa- tai koko
tutkintoa
o Kokkolan kaupungin nuoret kesätyöntekijät, jotka tarvitsevat tukea kesätyön hakemiseen tai sen tekemiseen
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu määrä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät
Hankkeeseen osallistuvat alle 30-vuotiaat
Osallistuvat opinto-ohj, uraneuv ja muut ohjauspalv asiantunt

55
170
12 890
170
32

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen). Hankkeella on jonkin verran välittömiä vaikutuksia sosiaaliseen
kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen.
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Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa pilotoitujen ja hyväksi havattujen yhteisten mallien ja toimintatapojen on mahdollista juurtua käytäntöihin ammatillisen koulutuksen reformin muutosten yhteydessä. Avoimen ammattiopiston kurssit
ovat käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. TE-toimiston osalta
toimintamallit muuttuva vuodenvaihteen lainsäädännön muutosten
myötä. Hankkeen hyvät käytännön viedään myös Keski-Pohjanmaan
työllisyyskokeilutyöryhmän tiedoksi sekä hyödynnettäväksi maakuntauudistuksessa. Kokkotyö-säätiö on ollut koulutusyhtymän yhteistyökumppanina jo vuosia, ja hyväksi havaitut ja kustannustehokkaat toimintamallit voivat hyvin juurtua käytöntöihin myös sen toiminnassa.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä

360 000
61 200
421 200

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntaraha
- KPEDU (omarahoitus) 61 776
- Kokkotyö-säätiö (omarahoitus) 19 656
- Pohjanmaan TE-toimisto (omarahoitus) 19 656
Yhteensä

320 112
101 088

76 %
24 %

421 200

100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys:
Hanketta ei hyväksytä toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin
ESR varoin.
Rahoittajan perustelu: Hanke ei täytä hankevalinnan yleisiä valintaperusteita. Hankkeessa on toimenpiteitä, joita jo on rahoitettu muissa ESRhankkeissa kuten Oma reitti -hankkeessa. Toiseksi hankkeessa on toimintatukeen viittaavia toimenpiteitä kuten TE-toimiston toimenpiteet.
Hankesuunnitelma ei ole myöskään kovin konkreettinen.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä toteutettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR varoin rahoittajan edellä esittämin perustein.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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11.1.2017/§ 7

7 § ENERGY WOMEN (103028), ylimaakunnallinen
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:

Vaasan yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
1.3.2016-28.2.2019
Ylimaakunnallinen (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
87 951 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Tekniikan alan kehittäminen on Suomen taloudellisen toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Se edellyttää korkeaa koulutustasoa, mutta tarjoaa
myös laajoja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hankkeen
tarkoituksena on murtaa ennakkoluuloja tekniikan aloista ja lisätä nuorten naisten määrää tekniikan alan koulutuksissa.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten naisten mielenkiintoa tekniikan
aloihin. Ohjelma keskittyy erityisesti energia-alan monipuoliseen kenttään tuomalla tutuksi erilaisia tekniikkaan liittyviä työtehtäviä.
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan energiaklusterin
yritysten sekä paikallisten koulujen kanssa. Ohjelma tarjoaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille erilaisia aktiviteettejä, jotka lisäävät kiinnostusta energiaalaa kohtaan sekä tuovat uusia näkökulmia siihen, millaisia työtehtäviä
tekniikan alalta nykyään löytyy. Aktiviteetit suunnitellaan koululaisten
omien toiveiden perusteella, jolloin ne tavoittavat kohderyhmän parhaalla mahdollisella tavalla.
Paikallisten yritysten tuella ohjelmassa esitellään inspiroivia uratarinoita,
roolimalleja ja aitoja työtehtäviä, mikä todistetusti lisää naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Yhteistyö Vaasan yliopiston teknillisen
tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden, sekä yritysten ja koulujen
välillä luo hyvän ympäristön jatkuvalle toiminnalle hankkeen päättymisen jälkeen.
Ohjelman tulokset näkyvät konkreettisesti tekniikan alan koulutukseen
hakevien naisten määrän kasvuna. Hanke tukee tasa-arvon parantumista,
koulutukseen hakeutumista ja työllistymistä. Alan osaajien sukupuoli-
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jaon muuttaminen avaa uudenlaista näkökulmaa teknisten innovaatioiden kaupalliseen hyödynnettävyyteen. Energia-alalle keskittyvä hanke
lisää kohderyhmän tietoa kestävästä kehityksestä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yläkouluja lukioikäiset naispuoliset opiskelijat.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen arvioitujen yritysten lukumäärä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus-ja henkilötyöpäivät
Hankkeeseen osallistuvat alle 30-vuotiaat

4
22 648
60
22 648

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeella
on suoria myönteisiä vaikutuksia erityisesti sosiaaliseen ja kulttuuriseen
kestävyyteen sekä yhdenvertaisuuteen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankerahoitus haetaan uuden konseptin luomiseen ja käynnistämiseen.
Kolmen toimintavuoden jälkeen toiminta on vakiintunut, jolloin sitä voidaan jatkaa hakevan organisaation normaalien työtehtävien rinnalla. Toiminnan jatkumisen takaamiseksi toiminnalle osoitetaan työaikaa organisaation työntekijältä. Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta on vakaa
toimija, jolla on vahva kokemus jatkuvan toiminnan ylläpidosta.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä

70 470
4 500
1 000
11 981
87 951

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Muu julkinen (hakijan omarahoitus)
Yhteensä

65 963
21 988
87 951

75 %
25 %
100 %

Hankkeen rahoitussuunnitelmaa ei ole hankehakemuksessa eritelty maakunnittain.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeeseen ei näin ollen sidota myöskään KeskiPohjanmaan alueellisia ESR -varoja.
Rahoittajan perustelu: Hanke ei täyttänyt hankearvioinnissa yleisiä valintaperusteita. Hankkeen tavoitteet eivät ole ohjelma-asiakirjan mukai-
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sia toimintalinjan 4 erityistavoitteessa 9.1. Toiseksi hankkeen suunnitelma ei ole konkreettinen. Hakemuksessa esitetyt hankkeen resurssit
ovat ylimitoitettuja.
Käsittely: Marko Muotio toi esille, että sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan MYR sihteeristöt ovat tehneet hankkeesta kielteiset päätökset.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeeseen ei näin ollen sidota myöskään Keski-Pohjanmaan alueellisia
ESR -varoja. Perustelut ovat rahoittajan edellä esittämän mukaiset.
---
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11.1.2017/§ 8

8 § MERIPOHJOLAN UUDISTUVA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS (102838)
Päähakija:
Osatoteuttaja:

Centria Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Ylimaakunnallinen (Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa)
Kokonaiskustannusarvio: 900 000 €
Päärahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi, että
hakija on perunut jättämänsä ESR -hakemuksen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen peruuntuminen.
---
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11.1.2017/§ 9

9 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUTUMINEN KESKI-POHJANMAALLA
Rakennerahastovaroja (EAKR, ESR) voidaan käyttää Keski-Pohjanmaalla 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)

Keski-Pohjanmaalla on vuosina 2014-2020 käytettävissään kaikkiaan
noin 60 milj. € alueemme ulkopuolelta saatavia rakennerahastovaroja
(EU+valtio) kehittämistyöhön. Tästä summasta noin 24 milj. € eli 40 %
on tähän mennessä kiinnitetty jo hyväksyttyihin hankkeisiin ja niiden
jatkovuosien rahoituksiin. Käytettävissä on vielä noin 36 milj.€.
Keski-Pohjanmaan rahoituskehyksestä sidottu ja varattu EU+valtio
toimintalinjoittain ja rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän mukainen tieto 29.12.2016, liiton osalta 1.1.2017 tieto, sisältää myös ylimaakunnalliset)
EU+valtio

K-S ELY,
K-S ELY,
K-S ELY
YHyritystuet
ymp.teknol (ESR)
TEENSÄ
(EAKR)
(EAKR)
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
valtuus 2014-2016
1 516 000
6 757 000
8 273 000
sidottu + varattu
1 654 398
6 751 125
8 405 523
jäljellä
-138 398
5 875
-132 523
2017 valtuus
474 000
3 000 000
3 474 000
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
7 823 021
1 074 780
751 014
9 648 815
jäljellä
-3 009 021
224 220
470 986
-2 313 815
2017 valtuus
2 508 000
500 000
0
3 008 000
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
valtuus 2014-2016
3 497 000
3 497 000
sidottu + varattu
4 258 403
4 258 403
jäljellä
-761 403
-761 403
2017 valtuus
1 444 000
1 444 000
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
jäljellä
687 667
687 667
2017 valtuus
969 000
969 000
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
valtuus 2014-2016
1 405 000
1 405 000
sidottu + varattu
248 583
248 583
jäljellä
1 156 417
1 156 417
2017 valtuus
581 000
581 000
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*Sidottu+varattu tarkoittaa jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin sidottua ja niiden jatkovuosille varattua rahoitusta yhteensä.

Vuoden 2017 valtuus saataneen käyttöön alkuvuodesta 2017.
Rahoituksen jakautuminen rahoituslähteittäin (tilanne 29.12.2016)
EU+valtio
Kunta
Muu julkinen
Yksityinen
Kaikki yhteensä

23 945 198
4 062 551
1 202 995
15 917 660
45 128 404

53 %
9%
3%
35 %
100 %

Kaikki Suomessa rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet ovat löydettävissä
rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta, josta hankkeita voi hakea
monipuolisesti erilaisilla hauilla https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
EAKR tuotosindikaattoreiden toteutuminen 30.12.2016 tilanteessa,
ei sisällä ylimaakunnallisia (mukana vai ne tuotosindikaattorit,
joissa on saavutettu tuloksia, tuloskehykseen sisältyvät kursivoitu)
Yht
Uudet tuella aikaansaadut yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai
henkilöstön lisäys
Uudet työpaikat
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientialueelle
Yrityksissä säästetty energia (MVh)
Pk-yritykset hankkeissa, joissa keskeinen tavoite yritysten kasvu ja kv liiketoiminta
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k -työpaikat
Yritykset, jotka käynnistävät t&k -toiminnan tai
t&k -yhteistyön korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristössä yhteistyötä tekevät yritykset
T&k -instituuttien vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset
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7
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4

0

ESR tuotosindikaattoreiden toteutuminen 30.12.2016 tilanteessa
Työmarkkinaosapuolten tai kansalaisjärjestöjen täysin tai
osittain toteuttamien hankkeiden lkm
Naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä tukevien hankkeiden määrä
Julkishallintoon tai julkisiin palveluihin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla kohdistuvien hankkeiden määrä
Tuettujen mikroyritysten sekä pk-yritysten lukumäärä

0
0
0
?

Henkilötietoihin perustuvia ESR indikaattoreita ei ole saatavissa EURA
-järjestelmän indikaattoriraportin kautta.
Lyhyt toteumakatsaus pidetään kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi RR-ohjelmavarojen sidontatilannetta
ja varojen kohdentumista. Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu
sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11.1.2017/§ 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.
Keski-Pohjanmaan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä on keskusteltu tiedonsaantivelvoitteesta ja todettu, että MYR tiedonsaantivelvoite
ei saa viivästyttää yritystukipäätösten käsittelyä ja päätöksentekoa (koostetieto voidaan toimittaa sen hetkisestä tilanteesta kokousten yhteydessä,
ilman että se rajoittaa ELYn päätöksentekoa yritystuista).
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2016 on
yhteensä 8 056 000 €, ja se on kokonaisuudessaan jo sidottu. Vielä käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELY-keskuksessa sisällä 38. Uutta
valtuutta vuodelle 2017 tullaan saamaan 3 500 000 €.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla 1.1.20141.1.2017 (Yrtti raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2016
Myönnetyt EAKR yritystuet
Kielteiset päätökset
Käytettävissä oleva valtuus yhteensä
Alkuvuodesta 2017 käyttöön saatava valtuus

147
109

€

17 248 215

90
19

8 056 000
8 154 905
-98 905
3 500 000

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet kunnittain
2) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
3) Myönnetyt yritystuet kunnittain
Kaikki tehdyt yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen
julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11.1.2017/§ 11

11 § EAKR -HAKU KESKI-POHJANMAALLA
Keski-Pohjanmaalla on ollut loppuvuoden 2016 ajan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta käytössä ns. jatkuvan haun menettely. Jatkuvassa haussa 15.10.2016 mennessä jätetyt hakemukset otettiin viranomaiskäsittelyyn lokakuussa ja valtaosalle hakijoista toimitettiin myös
viralliset rahoituspäätökset vuoden 2016 aikana.
Keski-Pohjanmaan liitto informoi alunperin avaavansa teemoitetun
EAKR -haun alkuvuodesta 2017, ja että jatkuvassa haussa 15.10.2016
jälkeen saapuneet hankkeet käsiteltäisiin yhdessä alkuvuoden teemahaussa saatujen hakemusten kanssa.
Loppuvuodesta 2016 liitolle jätettiin kuitenkin useita mittavia EAKR hankkeita ja niistä myös tehtiin myönteiset rahoituspäätökset. Nämä
hankkeet sitovat merkittävän määrän vuosien 2017 ja 2018, sekä osittain
myös vuoden 2019 valtuuksia. Käynnistymässä on myös uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu, joka mahdollisesti avaa uusia teemapohjaisia kehittämistarpeita jatkovuosille.
Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista avata erillistä teemoitettua
hakua, joten liitossa on päädytty siihen, että jatkuvan haun menettelyä
jatketaan myös alkuvuodesta 2017 siten, että 15.2. mennessä saapuneet
hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn viimeistään 16.2. ja niistä pyritään tekemään päätökset maaliskuun aikana.
Hanketoimijoita informoidaan hakumenettelystä sekä suoraan että wwwsivuston kautta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi jatkuvan haun menettelyn.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11.1.2017/§ 12

12 § KESKI-POHJANMAALLA AVOINNA OLEVA ESR -HAKU
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR -haun koko Länsi-Suomen
alueella ja sama haku koskettaa myös Keski-Pohjanmaata. Haku on auki
ajalla 16.12.2016-1.3.2017. Avoinna ovat kaikki ESR toimintalinjat.
Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat mitattavia tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja tuotosindikaattoreiden
saavuttamista. Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on
tuettava myös hankkeen toiminta-aluetta koskeviin maakuntaohjelmiin
kirjattuja tavoitteita ja painotuksia. Rahoitettavien hankkeiden toivotaan
myös tukevan hallitusohjelmaan kirjattujen kärkihankkeiden tavoitteiden
saavuttamista.
Erityispiirteenä nyt avoinna olevassa haussa on ns. kokeiluhankkeet.
Keski-Suomen ELY-keskus varaa tässä haussa 500 000 euroa kokeilukulttuuria toteuttaviin hankkeisiin (koko K-S ELYn toiminta-alueella).
Tästä kokeilukulttuuri-osiosta rahoitetaan ESR-hankkeita, joissa toteutetaan kokeilukulttuurin periaatteilla innovatiivisia, nopeita, rajattuja ja
konkreettisia käytännön kokeiluja.
Kokeilukulttuuri-osiosta haettava rahoitus on rajattu seuraaviin teemoihin:
- Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen,
kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevat yli 54-vuotiaat miehet ja
työttömät miehet (vain erityistavoite 8.1)
- Maahanmuuttajista kasvua (kaikki ESR-erityistavoitteet)
Kokeilukulttuuri-osiosta rahoitettavien hankkeiden kesto voi olla maksimissaan 6kk. Lisätietoa kokeilukulttuurista löydät mm. www.kokeilevasuomi.fi -sivustolta
Tarkempaa tietoa hausta löytyy Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1504/
ESR-hankkeen omarahoituksessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää
RAY:n myöntämää avustusta, mikäli hankkeen toiminnalla on yhtymäpintoja RAY:n avustuslinjausten kanssa. RAY-avustusta voidaan kohdentaa vain RAY-avustuskelpoisten järjestöjen toteuttamien hankkeiden
omarahoitusosuuteen. Lisätietoja RAY:n avustuksista saa osoitteesta
www.ray.fi
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
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11.1.2017/§ 13

13 § MUITA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA/AVOINNA OLEVAT INTERREG HAUT
Interreg Pohjoinen
Interreg Pohjoinen ohjelman haku on avoinna ajalla 1.11.2016-1.2.2017.
Avoinna ovat kaikki ohjelman 4 toimintalinjaa:
∂ Tutkimus ja innovaatiot
∂ Yrittäjyys
∂ Kulttuuri ja ympäristö
∂ Yhteiset työmarkkinat
Lisätietoa hausta http://www.interregnord.com/fi/hakeminen/
Interreg Botnia Atlantica
Botnia Atlantica -ohjelma sisältää neljä toimintalinjaa:
∂ Innovaatio
∂ Elinkeinoelämä
∂ Ympäristö
∂ Kuljetus
Ohjelman seuraava haku on avoinna ajalla 1.2.-13.3.2017 ja avoinna em.
toimintalinjoista ovat kaikki muut paitsi Kuljetus.
Lisätietoa http://www.botnia-atlantica.eu/home-fi/
Interreg Europe
Interreg Europe ohjelman 3. hakukierros tullaan järjestämään ajalla 1.3.30.6.2017. Hakupakettiin liittyvää aineistoa on jo saatavilla ohjelman
kotisivuilla: http://www.interregeurope.eu/news-andevents/news/343/third-call-opens-in-march/
Haun kohteena ovat kaikki neljä prioriteettilinjaa:
∂ tutkimus ja innovaatiot
∂ pk-yritysten kilpailukyky
∂ vähähiilinen talous sekä
∂ ympäristö ja resurssitehokkuus
Hakemuksia kaivataan erityisesti ympäristö ja resurssitehokkuus-prioriteettilinjalle.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi Anne Sormusen § 3 yhteydessä
esittämin täydennyksin
- Interreg hakujen osalta tutkimus ja innovaatioteemat ovat jo hyvin
hankkeistettuja, ja hankkeita kaivataan muihin teemoihin (mm. ympäristö ja kulttuuri)
- huomioida kannattaa myös Interreg Europe sekä EU:n suorat -haut
---
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11.1.2017/§ 14

14 § OECD:N ALUEKATSAUKSET/POHJOISEN HARVAAN ASUTUT ALUEET (NSPA)
OECD:n julkishallinnosta ja aluekehityksestä vastaava osasto on yhteistyössä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkostoon kuuluvien Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut katsauksen (ns. NSPA raportin)
Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä näitä koskevista suosituksista.
Raportti on osa OECD:n tuottamaa aluekatsausten sarjaa, johon liittyen
on julkaistu avaintulokset OECD:n vuoden 2016 katsauksesta ”OECD
Territorial Rewiew: ”Northern Sparsely Populated Regions”.
Esityslistan mukana on toimitettu suomenkielinen käännös avaintuloksista. Raportti sisältää sekä Pohjoisia harvaan asuttuja alueita koskevat
yhteiset suositukset, että kansallisen tason suoritukset (Suomi, Ruotsi,
Norja).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että alueelta raporttiin esitetyt kommentit on huomioitu suhteellisen hyvin. Raportti vastaa harvaan asuttujen alueiden
(NSPA) huoleen koheesiopolitiikan jatkumista ja tuo hyvin esille ao.
alueiden tarpeen politiikan jatkamiselle ko. alueilla.
Sihteeristön päätös: Merkittiin NSPA raportti tiedoksi Anne Sormusen
§ 3 yhteydessä esittämin täydennyksin, eli Anne voisi esimerkiksi 9.3.
kokoontuvassa maakunnan yhteistyöryhmässä tuoda tarkemmin esille
laajempaan raporttiin sisältyviä Keski-Pohjanmaan maakuntakohtaisia
suosituksia.
---
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11.1.2017/§ 15

15§ AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
15.12.2016 kokoontuneen seurantakomitean keskeiset terveiset
- Suomi EU tason vertailussa 4. rakennerahasto-ohjelman toteutuksessa ja 1. maksatuksissa
- Suomi on saamassa 1. maksatuksen komissiolta 2014-2020 ohjelmaan
- RR -ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmä on hyväksytty
- RR-ohjelman arvioitsijaksi on valittu MDI ja väliarviointi on tuloissa
lokakuussa 2017
- Nuorisotyöttömyyteen liittyvää lisärahoituksen saaminen Suomeen
ratkeaa keväällä (saadaanko ja kuinka paljon)
- muutoksia tulossa joihinkin indikaattoreihin (lähtö ja tavoitetasot)
- maakuntauudistuksen myötä rr -ohjelman hallinto muuttuu (kaikki
18 maakuntaa välittävinä toimieliminä ja maakunnan voivat keskenään sopia, jos haluavat hoitaa yhteisesti jotakin), itse ohjelma ei
muutu, päätöksiä mahdollisista yhteistyörakenteista tarvitaan ilmeisesti jo v. 2017 aikana
Pk-yritysaloite – Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen
saatavuuden parantamiseksi
Suomen hallitus on tehnyt sopimuksen EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission
kanssa pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen täytäntöönpanosta Suomessa. Suomi osallistuu aloitteeseen 40 miljoonalla eurolla EU:n rakennerahaston ja sen kansallisen osarahoituksen kautta.
Takausohjelmalla tavoitellaan kymmenkertaista vipuvaikutusta; 40 miljoonan euron panostuksella tähdätään 400 miljoonan euron lainasalkkuun. Rahoituksen vipuvaikutus syntyy pankkien luotoilla pk-yrityksille
riskinjakomekanismin kautta. Kun siihen lisätään EIP-ryhmän osuus, entistä useampi pk-yritys hyötyy EU:n rahoituksesta edullisin ehdoin, kuten alhaisemmat lainakorot ja keventyneet vakuusvaatimukset.
Valmistelun ovat edenneen kohtuullisen hyvin; komissio on ohjelman
hyväksynyt, rahoitussopimus on tehty ja Euroopan investointirahasto toimeenpanevana elimenä on jo käynnistänyt haun pankeille. Valintamenettely poikkeaa merkittävästi rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoituksen
välittäjien valinta on täysin Euroopan investointirahaston (EIF) käsissä.
Kaikki suomalaispankit voivat hakea, mutta kriteeristö on tiukka ja yksityiskohtainen. Toistaiseksi välittäjäksi on hakenut 2-3 pankkia, haku on
auki maaliskuun 2017 loppuun asti. Välittäjäpankit velvoitetaan tiedottamaan rahoitusmahdollisuuksista yrityksille.
Vähähiilisyyteen liittyvää tukiaineistoa
Ajantasaista aineistoa hankevalmistelun ja hankkeiden vähähiilisyysarvioinnin tueksi on löydettävissä rakennerahasto -sivustolta https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 1/2017 (11.1.2017)

Sivu
31

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi lyhyesti läpi ajankohtaiset asiat.
Puheenjohtaja totesi, että pk- yritysaloiteasiassa tulee vaatia informaatiota siitä, mitä uusi rahoitusmuoto ja valittujen pankkien informaatiovaade alueen yrityksille tarkoittaa. Hyvä olisi myös selvittää, mitä tapahtuu, kun yritykset maksavat lainansa takaisin (palautuvatko varat rakennerahasto-ohjelman kehykseen?)
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11.1.2017/§ 16

16 § MUUT AJANKOHTAISET
Kokouksessa käydään läpi muut alkuvuoden 2017 ajankohtaisasiat.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Muina ajankohtaisina asioina todettiin, että viimeisin versio
alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulaista (luonnos 20.12.2016) on saatu
käyttöön ja toimitetaan sihteeristön jäsenille tiedoksi pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11.1.2017/§17

17 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
11.1.2017
25.1.2017
2.3.2017
9.3.2017
6.4.2017
18.5.2017
1.6.2017

Sihteeristö
MYR (maakuntauudistus)
Sihteeristö
MYR
Sihteeristö
Sihteeristö
MYR

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa (esimerkiksi
maakuntauudistukseen liittyvät tarpeet) sekä järjestää tarvittaessa
yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä
käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi edellä esitetty
kokousaikataulu. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 2.3.2017 klo
9.30.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi edellä esitetty kokousaikataulu.
Sihteeristön seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 2.3.2017 klo 9.30.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

