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Yhteistyöryhmän jäsenet
jäsenet
varalla

taho, jota edustaa

Alueen kunnat ja maakunnan liitto
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Arto Pihlajamaa
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Piia Isosaari
Ben Weizmann
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kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä
vastaavia järjestöjä
Mervi Järkkälä
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jouni Jyrinki
Lea Haavisto
MTK Keski-Pohjanmaa
Paula Erkkilä
Juha Häkkinen
Pohjanmaan Kauppakamari
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Vesa Saarinen
SAK
Esa Saari
Sari-Kaarina Vähämäki
AKAVA
Jaakko Kosonen
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STTK
Sirpa Nevasaari
Miia Tiilikainen
Kansalaisjärjestöt
Pysyvät asiantuntijat/aluevaikutusorganisaatiot
varsinainen
Samu Valpola
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Tanja Risikko
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Jarmo Matintalo
Jussi Salminen
Elina Itäniemi

varalla
Hannu Lahtinen
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Kirsti Oulasmaa
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Esa Kant
Jukka Ylikarjula

sihteeristön puheenjohtaja
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Muut läsnä olevat
Tiina Harjunpää
Tuija Puumala

Keski-Pohjanmaan liitto
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III varapuheenjohtaja

Johanna Paloranta
Terttu Korte
Helvi Riihimäki
Jouni Jyrinki

Keski-Pohjanmaan liitto
alueen kunnat ja maakunnan liitto
Valtion viranomaiset
Sosiaalipartnerit

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
__________________
Johanna Paloranta
puheenjohtaja

_________________
Tuija Puumala
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__________________
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__________________
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 4/2017 (26.10.2017)
MYR 4/2017

Sivu 4

1.6.2017/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin läsnäolijat, sekä kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin, että pöytäkirjanpitäjänä toimiin MYR
nimeämispykälään ja sihteerin valintaan (§ 4) saakka Tuija Puumala.
---
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20.4.2017/§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 Arto Pihlajamaa
ja Jussi Järvenpää.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.4.2017/§3

3 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN JA TEHTÄVÄT
EU -ohjelmakaudelle 2014-2020 nimettävästä maakunnan yhteistyöryhmästä ja
sen sihteeristöstä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014 § 24-28).
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja
sopimusten, sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovitusta varten maakunnan
yhteistyöryhmä.

Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9.2017 nimennyt maakunnan
yhteistyöryhmän valtuustokaudeksi 2017-2021 (täydennetty vielä
puuttuneiden nimien osalta kokouksessa 2.10.2017). Maakuntahallitus
valtuutti samalla maakuntajohtajan tekemään yhteistyöryhmän
kokoonpanoon jatkossa esitettävät jäsenmuutokset viranhaltijapäätöksenä.
Maakuntahallitus hyväksyi, että yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus
sihteeristön puheenjohtajalla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla sekä maakuntajohtajalla.
Maakunnan yhteistyöryhmien toiminnan tulee jatkua keskeytyksettä
maakuntauudistuksesta huolimatta, sillä ne ovat EU:n yleisasetuksen 5
artiklan mukaisia kumppanuuselimiä maakunnassa. Maakuntauudistuksen
toteutuessa nyt suunnitellussa aikataulussa on uudella maakunnalla
toimivalta nimetä uusi maakunnan yhteistyöryhmä ja vahvistaa sen
työjärjestys vuonna 2020.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maakunnan yhteistyöryhmän
tehtävänä on alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjen
kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitusvälineiden
yhteensovittamiseksi:
1) hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua
rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen
kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta;
2) käsitellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin
aluehallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi;
3) antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista
rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston
tai muista aluekehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista sekä
asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole
rahoittajaa velvoittava;

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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4) antaa 27 §:n 4 momentin mukainen sitova lausunto alueelliseen
suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta;
5) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien
hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri
rahoitusvälineillä;
6) tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä
valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä
hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tarvittavista menettelytavoista niiden
soveltamiseksi alueella;
7) määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan
rahoitettaviksi hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten
ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätösten tekoa;
8) raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle
ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita;
9) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta;
10) hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahastoohjelmien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään
tarkemmin työjärjestyksessä.
Maakunnan yhteistyöryhmän tulee tehtäviensä hoitamista varten saada
ennakkoon tarvittavat tiedot rakennerahastojen valtakunnallisista teemoista ja
niiden rahoituksesta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi lyhyesti läpi maakunnan yhteistyöryhmän
roolin ja keskeiset lakisääteiset tehtävät, todeten samalla, että
yhteistyöryhmälle esityslistan mukana toimitetussa työjärjestyksessä on
tehtäviä, kokousmenettelyitä jne. kuvattu tarkemmin (käsittelyssä § 6).
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Jennie Enfving saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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20.4.2017/§4

4 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIN
VALINTA
Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9.2017 nimennyt maakunnan
yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Johanna Palorannan sekä todennut, että
yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään yhteistyöryhmässä sitten,
kun yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio,
elinkeino- ja työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä varapuheenjohtajista
tehneet.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) nimeää 3 varapuheenjohtajaa yhteistyöryhmässä edustettuina olevien
tahojen esitysten pohjalta seuraavasti:
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

alueen kunnat ja maakunnan liitto
valtion viranomaiset
työmarkkina-, elinkeino- ja
kansalaisjärjestöt

2) nimeää yhteistyöryhmälle sihteerin
Käsittely: Yhteistyöryhmässä tehtiin seuraavat esitykset:
I varapuheenjohtaja
Terttu Korte
II varapuheenjohtaja
Helvi Riihimäki
III varapuheenjohtaja
Jouni Jyrinki
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä
1) nimesi MYR varapuheenjohtajiston kokouksessa tehtyjen esitysten
pohjalta seuraavasti:
I varapuheenjohtaja Terttu Korte
II varapuheenjohtaja Helvi Riihimäki
III varapuheenjohtaja Jouni Jyrinki
2) nimesi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriksi Tuija Puumalan.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.4.2017/§5

5 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN NIMEÄMINEN
Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää itselleen sihteeristön siten, että
rakennerahastovaroja ja muuta tukea myöntävät viranomaiset ovat siinä
tasapuolisesti edustettuina. Tukea myöntäviltä viranomaisilta on pyydetty
esitykset sihteeristön jäseniksi. Pysyviksi asiantuntijoiksi on pyydetty
kuntarahoittajan edustus. Lisäksi Team Finland palveluiden lisäämisestä
sihteeristön pysyviin asiantuntijoihin on saatu esitys.
Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-,
esittely-, ja toimeenpanotehtävät.
Esitys sihteeristön kokoonpanoksi:
Jäsen
Kaj Lyyski (pj)
Jukka Ylikarjula (varapj)
Marita Mutka
Teija Tuunila
Marko Muotio
Jukka Keinänen
Anne Polso
Sirkku Wacklin
Pysyvät asiantuntijat
esitys puuttuu
Mari Äijälä
Petri Jylhä

varajäsen
Teppo Rekilä
Tiina Harjunpää
Merja Mäkivirta
Jouni Kytösaari
Henrik Broman
Jukka Pakkala
Anna-Maija Herlevi
esitys puuttuu
Terttu Korte
Jaana OjutkangasÄnäkkälä

Tom Saksa

Taho, jota edustaa
K-P liitto
K-P liitto
K-P liitto
K-P liitto
Keski-Suomen ELY
Keski-Suomen ELY
Etelä-Pohjanm. ELY
Pohjanmaan ELY
Kokkolan kaup/Kosek
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Pohjanmaan ELY,
Team Finland palvelut

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä nimeää sihteeristön
edellä esitetyn mukaisesti.
Käsittely: Jussi Järvenpää täydensi kokouksessa Kokkolan kaupungin
esityksen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi. Varsinaiseksi edustajaksi
esitetään Piia Isosaari ja varaedustajaksi Anne Pesola.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi edellä esitetyn
sihteeristön kokoonpanon täydennettynä Kokkolan kaupungin esittämillä
asiantuntijaedustajilla (Piia Isosaari, varalla Anne Pesola).
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.4.2017/§6

6 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS
Yhteistyöryhmälle laaditaan työjärjestys, jonka vahvistaa maakuntahallitus.
Yhteistyöryhmän työjärjestyksen pohjana on käytetty maakuntahallituksen
22.9.2014 hyväksymää edellistä työjärjestystä. Työjärjestys on päivitetty
vastaamaan
Luonnon yhteistyöryhmän työjärjestykseksi on toimitettu esityslistan
mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
työjärjestyksen. Työjärjestys viedään edelleen maakuntahallituksen
vahvistettavaksi.
Käsittely: Tuija Puumala kertoi, että työjärjestys on päivitetty tarvittavilta
osin voimassa olevan rakennerahastolainsäädännön ja MYRrin edellisen
työjärjestyksen. Rakennerahastotoiminnan hallinnointirahan (tekninen tuki)
vähäisyydestä johtuen MYRrissä on ohjelmakauden alussa hyväksytty, että
MYR edustajien kuluista huolehtii kukin lähettävä taho. Maakuntajohtaja
ehdotti menettelyn jatkamista myös tästä eteenpäin, ja sen lisäämistä
työjärjestykseen. Lisäksi hän esitti sihteeristön jäsenille asiantuntijan roolissa
läsnäolo- ja puheoikeutta MYRrin kokouksissa. Maakuntajohtaja nosti myös
esille mahdolliset työjärjestyksen tarkistustarpeet uuden lainsäädännön
myötä. Petri Partanen toi esille, että työjärjestyksen sisältämät viittaukset
kuntalakiin kohdentuvat vanhaan kuntalakiin.
Yhteistyöryhmän päätös: Esityslistan mukana toimitettu työjärjestys
hyväksyttiin vietäväksi maakuntahallituksen vahvistettavaksi seuraavin
tarkennuksin:
1) Työjärjestykseen tarkennetaan, että kukin lähettävä taho vastaa omien
edustajiensa osalta osallistumiskustannuksista MYR kokouksiin
2) Työjärjestykseen lisätään sihteeristön jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus
yhteistyöryhmän kokouksissa (asiantuntijan roolissa)
3) Pykäläviittaukset kuntalakiin korjataan vastaamaan uutta kuntalakia
4) Tarvittaessa työjärjestystä tarkistetaan uuden voimaan tulevan
lainsäädännön myötä.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.4.2017/§7

7 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2018-2019 JA SIIHEN LIITTYVÄ
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN
RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 JA 2019
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeillään 6.6.2017, 14.6.2017 ja 6.9.2017
ohjeistanut maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän
rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laatimista.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014, ALKE-laki 33 §) mukaan maakunnan liiton johdolla
valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja
muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman
toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy ALKE-lain 33 § 2 momentin mukaisesti
rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot mm. alueen päätettävissä olevasta
kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman
rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja
muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista.
Toimeenpanosuunnitelma voi sisältää myös mahdollisen yhteistyöryhmän
kannanoton rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista
hankehauista ja -suunnitelmista sekä alueen osallistumisesta niihin.
Nykyinen toimeenpanosuunnitelma on laadittu syksyllä 2016 ja se koskee
vuosia 2017-2018. Suunnitelmat vuotta 2018 koskien tulee tarkistaa tässä
yhteydessä vain TEM:lle toimitettavien välttämättömien tietojen osalta:
1) Toimenpanosuunnitelmiin sisältyneet alueellisia innovaatiota ja kokeiluja
(AIKO) koskevat suunnitelmat sekä suunnitelmat ennakoidun
rakennemuutoksen (ERM) toimista päivitetään tarpeen mukaan.
Maakuntia pyydetään tarkentamaan kuvauksia AIKO-rahoituksen
käytöstä vuosina 2016-2018
2) Rakennerahastovaroja koskevien rahoitussuunnitelmien laadinta vuosille
2018 ja 2019, sisältäen EU ja valtion rahan kohdentamisen lisäksi arvion
rakennerahasto-ohjelmaan kohdentuvasta kunta ja muusta julkisesta
rahoituksesta (ohjelman kansallisesta rahoituksesta 25 % on kunta- ja
muuta julkista rahoitusta, josta voidaan joustaa hankkeiden,
toimintalinjojen ja rahastojen välillä, kunta- ja muun julkisen rahoituksen
minimiosuuden täytyy kuitenkin täyttyä maakunnan tasolla). Vuotta 2019
koskeva suunnitelma on tässä vaiheessa alustava.
Vuosina 2018-2019 Keski-Pohjanmaalle kohdentuu rakennerahastoohjelman kautta EU ja valtion kehittämisvaroja yhteensä 18,193 milj. €,
jonka vastinrahaksi tarvitaan alueelta kunta ja muuta julkista rahoitusta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 4/2017 (26.10.2017)

Sivu 12

vuosille 2018-2019 yhteensä 2,597 miljoonaa euroa (eli 12,5 % koko
julkisesta rahasta).
Keski-Pohjanmaan rahoitusraami (ns. kulmaluvut) 2018
EAKR
3,905 milj.€
ESR
1,700 milj. €
valtio
4,204 milj. €
kunta ja muu julkinen
1,401 milj. €
Keski-Pohjanmaan rahoitusraami (ns. kulmaluvut) 2019
EAKR
3,311 milj. €
ESR
1,474 milj. €
valtio
3,589 milj. €
kunta ja muu julkinen
1,196 milj. €
Vuosien 2018 ja 2019 rahoitussuunnitelman laadinnassa tulee käyttää
seuraavia toimintalinjojen osuuksia:
EAKR:
TL 1
48,7 %
TL 2
51,3 %
ESR:
TL 3
48,2 %
TL 4
32,4 %
TL 5
19,4 %
Muilta osin toimeenpanosuunnitelmat voidaan tarkistaa maakuntien omien
tarpeiden pohjalta. Maakunnat voivat halutessaan tarkistaa suunnitelmia jo
vuonna 2018 voimaan tulevan uuden maakuntaohjelman mukaiseksi.
Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen ja aluekehittämistä ja
kasvupalveluja koskevan lakiuudistuksen myötä aluekehittämisen
suunnittelujärjestelmä muuttuu. Eduskunnalle syksyllä 2017 annettavassa
lakiesityksessä ei säädetä toimeenpanosuunnitelman laatimisesta, vaan se
olisi jatkossa maakuntien harkittavissa. Osa toimeenpanosuunnitelmissa
nykyisin käsiteltävistä asioista siirtyisi jatkossa käsiteltäväksi uuden lain
mukaisissa valtion ja maakuntien yhteistyöprosesseissa ja osa
itsehallinnollisten maakuntien omissa valmisteluissa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018-2019 ja siihen
liittyvä rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma on toimitettu
yhteistyöryhmälle esityslistan mukana, ja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn
toimeenpanosuunnitelman sekä siihen liittyvän rakennerahastovaroja
koskevan rahoitussuunnitelman vuosille 2018-2019 (vuoden 2019
suunnitelma on tässä vaiheessa alustava).
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman ja Tuija Puumala siihen liittyvän
rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman.
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Sekä toimeenpanosuunnitelman, että rakennerahastovarojen
rahoitussuunnitelman esittelykalvot on toimitettu yhteistyöryhmälle
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn
toimeenpanosuunnitelman sekä siihen liittyvän rakennerahastovaroja
koskevan rahoitussuunnitelman vuosille 2018-2019 (vuoden 2019
suunnitelma on tässä vaiheessa alustava).
---
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8 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 20182021
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017. Vuoden 2017 aikana on päivitetty maakuntasuunnitelma vuoteen
2040 sekä maakuntaohjelma vuosille 2018-2021.
Strategiaprosessissa noudatetaan voimassa olevaa aluekehityslainsäädäntöä
sekä TEM:n antamaa erillistä ohjetta maakuntaohjelmien laadinnasta.
Maakuntasuunnitelman ja - ohjelman laatimisprosessia ohjaavat
maakuntahallituksen vahvistama lakisääteinen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) sekä edellisen maakuntaohjelman arvioinnista
saadut tulokset ja kehittämissuositukset.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen
valmistelu käynnistyi sidosryhmille suunnatulla skenaariotyöpajalla
10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin maaliskuussa
maakuntaohjelman työryhmissä, joissa hahmoteltiin maakuntaohjelman
päätavoitteet ja keskeiset teemat vuoteen 2021.
Skenaariotyöpajan tulokset ja maakuntaohjelman pääteemat olivat myös
työryhmien kommentoitavana MAPGETS-ympäristössä maaliskuun
ajan. Kehittämistavoitteita sekä visiota on tarkennettu huhtikuussa
teollisuuden ja yrityselämän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä
maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa huhti-toukokuussa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 rakentuu
kolmen kehittämisteeman (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus)
sekä niitä läpileikkaavien teemojen (maaseutu, kansainvälisyys,
vetovoima) ympärille. Kattavana visiona on hyvinvoiva kasvun
maakunta, jota kohti kehittämistoimenpiteet suunnataan.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun rinnalla on toteutettu
SOVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joka valmistuu samaan
aikaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kanssa. SOVA -prosessia
ohjaamaan on perustettu työryhmä, jossa on mukana ympäristöviranomaisen
edustaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos toimitettiin ennen varsinaista
virallista lausuntokierrosta vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle MAKOtyöryhmille ja sidosryhmille. Lain mukainen kuulemis- ja lausuntokierros
toteutettiin ajalla 18.9-17.10.2017. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma
viedään maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
loppuvuodesta. Hyväksytty maakuntasuunnitelma- ja ohjelma tulee toimittaa
työ- ja elinkeinoministeriöön joulukuussa 2017.
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Valmisteltu maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on myös osa tulevan
maakunnan suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa olennaista on
määritellä alueen kehittämisen tavoitelinjaukset yleisesti, ei hanketasolla.
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on käynnistetty uuden maakunnan
maakuntastrategian valmistelu. Maakuntastrategia hyväksytään vuoden 2019
loppuun mennessä uuden maakunnan valtuustossa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 on
löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton sivuilta (lausunnolla ollut versio).
Avaa tästä.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 esitellään
yhteistyöryhmän kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä esittää omat
huomionsa esiteltyyn maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan, sekä merkitsee
tiedoksi.
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli maakuntaohjelman valmisteluprosessin ja
keskeisen sisällön, sekä 17.10.2017 päättyneen lausuntokierroksen annin.
Lausuntoja saatiin kiitettävä määrä eli kaikkiaan 39, ja ne on käyty läpi ja
hyvin pitkälle myös huomioitu (yksittäiset hankekohtaiset huomioit kuuluvat
kuitenkin enemmän maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaprosessiin,
ei niinkään laajempaan ja yleisemmällä tasolla olevaan maakuntaohjelmaan).
Saaduissa kommenteissa MAKOa on pidetty lähtökohtaisesti hyvänä, kuten
myös maakuntaohjelmassa olevia ÄES (älykkään erikoistumisen) kärkiä.
Myös osallistumismahdollisuuksia koko MAKO prosessiin pidettiin hyvinä.
Lausunnoissa on esitetty mm. kehittämisen kärkien ja kansainvälisten
megatrendien nostamista vahvemmin esille. Myös Sovaan liittyviä
kommentteja saatiin useita.
Tiina Harjunpää kiitteli kaikkia lausunnon antaneita ja prosessiin
osallistuneita tehdystä työstä. Hän painotti lisäksi, että alueemme toimijat
ovat hyödyntäneet erinomaisesti useiden rahoituslähteiden tarjoamia
mahdollisuuksia mm. Biolaakso kokonaisuuden toteutuksessa
(rakennerahastovarat, maaseuturahasto, Interreg -ohjelmat jne.)
Maakuntajohtajan mukaan Biolaaksokokonaisuus on myös hyvä osoitus
alueellisesta yhteisestä edunvalvontatyöstä, jossa eri toimijat ovat yhdistäneet
voimansa.
Yhteistyöryhmän käymässä keskustelussa nousi esille mm. seuraavia
kommentteja:
- K-P yrittäjien edustaja toivoi maakuntaohjelmaan ja sen toimeenpanoon
riittävää väljyyttä, jotta myös ”äkkinäisiä” tarpeita ja näihin liittyviä
kehittämistoimenpiteitä voidaan toteuttaa
- Kannuksen kaupungin edustaja kysyi, näkyykö maakuntaohjelmassa
riittävästi edellisen MAKOn arvioinnissa peräänkuulutettu kunnianhimo?
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Kaustisen kunnanjohtajan piti matkailun ja kulttuurin näkyvyyttä
MAKOssa melko vähäisenä (K-P kulttuurimaakunta, kulttuurin
hyvinvointinäkökulma)
Centrian edustaja nosti esille Keski-Pohjanmaan ÄESin (älykkään
erikoistumisen strategian) painottumisen kemian ja biotalouden
ympärille; vaikuttaako muiden alojen mahdollisuuksiin esimerkiksi kv.
rahoituksia haettaessa, jos eivät sisälly ÄESiin?
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus piti Keski-Pohjanmaan MAKO
prosessiin sisältynyttä SOVA/YVA prosessia erittäin onnistuneena
Kokkolan kaupungin edustaja nosti esille yhteistyön ja vuorovaikutuksen
nostamisen mukaan läpileikkaaviin teemoihin.

Tiina Harjunpää totesi maakuntaohjelman olevan mahdollistava eikä se rajaa
mitään toimialaa pois kehittämistoimenpiteiden piiristä. Se, että alueella
osataan tehdä ja tehdään yhteistyötä, on iso valtti, ja sen merkitystä on hyvä
korostaa jatkossa osana koko MAKO prosessia ja sen viestintää (ei
välttämättä läpileikkaavana teemana). Maakuntajohtaja totesi, ettei MAKOn
ÄES kirjaus sinällään vaikuta kv. rahoitusten saantimahdollisuuksiin, ja että
MAKOon tullaan ÄESin ohella lisäämään smart platform.
Maakuntajohtaja täydensi vielä, että uudella maakuntauudistuksen myötä
nimettävällä maakuntavaltuustolla on mahdollisuus tarkistaa nyt
marraskuussa maakuntahallituksessa ja valtuustossa hyväksyttävä MAKO.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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20.4.2017/§9

9 § ELY-KESKUSTEN STRATEGISET TULOSTAVOITEASIAKIRJAT VUODELLE 2017 ja
VUODELLE 2018 VALMISTELUSSA OLEVAT ASIAKIRJAT
ELY-keskusten esitykset strategisiksi tulostavoiteasiakirjoiksi tulee
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain (7/2014 § 28) mukaan käsitellä maakunnan
yhteistyöryhmässä.
Tulostavoiteasiakirjojen ja maakuntaohjelman/maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman samanaikaisella MYR käsittelyllä varmistetaan,
että maakuntaohjelmien painotukset tulevat huomioiduksi myös ELYkeskusten omissa suunnitelmissa.
Niiltä osin, kuin kunkin ELY-keskuksen toiminta-alue kattaa KeskiPohjanmaan maakunnan, ELY keskusten esitykset tulostavoiteasiakirjoiksi
käsitellään Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmässä. Ensisijaisesti
käsittely koskee Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksia (KeskiSuomen ELY-keskuksen osalta rakennerahastovarojen suuntaamiseen
liittyviä painotuksia).
ELY-keskusten tulossopimukset 2017
ELY-keskusten tulostavoiteasiakirjat vuodelle 2017 valmisteltiin syksyllä
2016 edellisen vuoden tarkistuksina. Joulukuussa 2016 allekirjoitetut
tulostavoiteasiakirjat/tulossopimukset vuodelle 2017 ovat löydettävissä
osoitteesta http://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten tulossopimukset vuodelle
2017 on käsitelty Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmässä
13.10.2016.
ELY-keskusten tulostavoiteasiakirjojen valmistelu vuodelle 2018
ELY-keskukset ovat valmistelemassa tulostavoiteasiakirjojensa päivityksiä
vuodelle 2018.
ELY-keskusten edustajat käyvät lyhyesti läpi keskeisimmät KeskiPohjanmaata koskettavat vuoden 2018 tulostavoiteasiakirjapainotukset/
muutokset vuoden 2017 tulossopimukseen (mikäli niitä on).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä esittää omat
huomionsa ja merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Kaj Kaski totesi
Pohjanmaan ELYn menevän pitkälti edellisen vuoden tulostavoiteasiakirjan
pohjalta. Tulostavoitetasoja (mittareita) on kuitenkin nostettu tiettyjen
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tavoitteiden osalta. Kaski totesi, että mm. kilpailu työvoimasta tulee
kiristymään, työvoiman koulutustavoitteita tullaan tiukentamaan, samoin
kotoutumiskoulutuksen. Myös sähköisen asioinnin tavoitetasoja tullaan
nostamaan merkittävästi. Kaski halusi korostaa uusiin maakuntiin
siirryttäessä asiakastyytyväisyyttä ja muiden tavoitemittareita huomioimista.
Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakastyytyväisyys on nyt 4 (asteikolla 1-5) ja
tavoitetaso pidetään edelleen samana. Uutena asiana Pohjanmaan ELYssä on
käynnistynyt Team Finland koordinaattori toiminta osana maakunnallisia
kasvupalveluita. Vesa Kojolan mukaan mm. Viexpon palveluiden näkymistä
pyritään vahvistamaan Keski-Pohjanmaalla.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja nosti esille uuden käyttöön
otetun ympäristölupien ennakkoneuvottelumenettelyn, jota on jo käytetty
erittäin onnistuneesti alueen kaivoshankkeessa.
Muissa puheenvuoroissa nousi esille huoli Pohjanmaan ELYn/TE-toimiston
vähenevistä henkilöresursseista ja siirtymisestä entistä voimakkaammin
sähköisiin palveluihin. Tiivis yhteistyö kuntien kanssa nähtiin tärkeäksi
(erityisesti TE-palveluiden asiakkaat). TE-toimiston edustaja Helvi
Riihimäki totesi henkilöresurssien vähenemisen olevan suuri haaste. Toinen
suuri haaste on työvoiman kysyntä ja tarve yrityksissä. Isona yhteisenä
haasteena on edelleen erityisesti pitkäaikaistyöttömyys.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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10 § HAVINA – YHTEISÖLLISYYTTÄ JA ANALYTIIKKAA TUKEVA HAJAUTETTU
VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ (103360)
Sihteeristö 18.5.2017 § 3
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.11.2017-31.10.2020
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 579 410 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Aikuisiin kohdistuva koulutustoiminta on koulutusorganisaatioiden ja
koulutusta tarjoavien yritysten lisäksi merkittävä osa useiden tuotteita ja
palveluita tarjoavien yritysten liiketoimintaa. Lisäksi lähes kaikki yritykset ja
useat muut organisaatiot kuten sairaanhoitopiirit järjestävät omalle
henkilökunnalleen henkilöstökoulutusta, jolla pyritään parantamaan työssä
olevien ammattitaitoa ja osaamista ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin
osaamistarpeisiin.
Yritysten ja organisaatioiden järjestämää koulutusta koskevat pääosin samat
haasteet kuin koulutusorganisaatioidenkin järjestämää aikuiskoulutusta.
Opiskelu tapahtuu työnohessa ja tämä asettaa vaatimuksia etenkin
opetukseen osallistumisen joustavuudelle. Koulutusorganisaatioiden ja
yritysten koulutuksen kohtaamat haasteet edellyttävät uudenlaisia
innovatiivisia ratkaisuja koulutuksen tueksi. Yksi ratkaisumalli hajautetun
koulutusympäristön ongelmien ratkaisemiseksi on toteuttaa videoihin
tukeutuva pilvipalvelupohjainen hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö.
Ympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen ja
opiskelun ympäristössä, joka tukee yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa tehokkaan
oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen
oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä
yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien
palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien
palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Hankkeessa
selvitetään ja määritetään, millaisia erityistarpeita hajautetussa virtuaalisessa
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oppimisympäristössä tapahtuvaan koulutukseen liittyy
koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden näkökulmista.
Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen
oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä. Toteutettujen
pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja tulokset huomioidaan
ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön
tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille suunnattuja
työpajoja.
Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy edellä mainittujen tarpeiden pohjalta
kehitetty innovatiivinen, hajautettu, yhteisöllistä työskentelyä tukeva
virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee ajan ja paikan suhteen joustavaa
opetukseen osallistumista ja opetuksen toteuttamista, ja mahdollistaa
tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.
Ratkaisun ansiosta erityisasiantuntijoiden ja opiskelijoiden ei tarvitse
matkustaa opetuksen vuoksi. Ratkaisu on palvelupohjainen koulutuksen
videotuotanto- ja jakeluratkaisu, joka yritysten ja koulutusorganisaatioille on
helppo ja nopea ottaa käyttöön. Hankkeessa syntyvä ympäristö hyödyntää
vahvasti videoteknologioita ja hankkeessa kehitettäviä itseohjautuvuutta ja
yhteisöllistä oppimista tukevia palveluita.
Koulutusratkaisun avulla voidaan lisätä työssä oleville opiskelijoille
soveltuvan koulutuksen tarjontaa ja parantaa tällaisen koulutuksen laatua.
Näin voidaan vastata entistä paremmin nopeasti muuttuviin työelämän
osaamistarpeisiin. Yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää ratkaisua
omissa sisäisissä koulutuksissaan, asiakas- ja tuotekoulutustensa yhteydessä
tai tarjotessaan koulutuspalveluja muille yrityksille, organisaatioille tai
yksityisille opiskelijoille.
Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?
Hankkeessa kehitettävän ratkaisun kaltaisia hajautettuja virtuaalisia
oppimisympäristöjä ei ole tarjolla. Kyseessä on hyvin innovatiivinen ratkaisu
- pilvipalvelupohjainen hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö, joka
perustuu vahvasti streaming videoiden monipuoliseen hyödyntämiseen, joka
on kustannustehokas, ja joka skaalautuu tarpeen mukaan mikroyrityksistä
suuriin koulutusorganisaatioihin.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
o yritykset, jotka järjestävät joko asiakas- tai tuotekoulutuksia tai
henkilöstönsä osaamista kasvattavia koulutuksia
o pienet koulutuksen tarjoajat, kuten mikro- ja pk-yritykset, jotka
myyvät koulutusta tuotteena
o henkilöstökoulutusta järjestävät organisaatiot
o aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu määrä
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Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta hanke
mahdollistaa parantuneet opiskelumahdollisuudet sekä laajemman ja
laadukkaamman koulutustarjonnan paikasta riippumatta, ja lisää tätä kautta
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hanke kehittää aineettomia
koulutuspalveluja.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa syntynyttä tietämystä levitetään hankkeen aikana kohderyhmille
pilotointien, työpajojen ja erilaisten verkostojen kautta ja tietotaitoa siirtyy
näin pysyvästi kohderyhmän käyttöön. Hankkeessa muodostuvaa
koulutusratkaisua hyödynnetään osana hankkeen toteuttajan vakiintunutta
tietotekniikan maisterikoulutusta. Pilvipalvelun kautta teknologiaratkaisua
voidaan monistaa ratkaisusta kiinnostuneille tahoille resurssien puitteissa.
Osaamisen levittämistä tapahtuu myös toteuttajayksikössä toimivan TVTpalvelun kautta. Tätä toimintamallia on käytetty useiden vuosien ajan ja se
on koettu erittäin toimivaksi tavaksi levittää hankkeissa syntynyttä osaamista
muiden organisaatioiden ja yritysten käyttöön.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
Muu julkinen (omarahoitus)
Yhteensä

473 000
20 000
6 000
80 410
579 410

463 528 80 %
86 911 15 %
28 971
5%
579 410 100 %

Hankkeen kuntarahoitustilanne todetaan kokouksessa.
Rahoittajan/K-S ELY esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle
haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Perustelu: Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelmassa rahoitettavalle toiminnalle asetettujen
tavoitteiden toteutumista: Hankkeessa kehitetään alueen kasvu- ja
rakennemuutosalojen korkea-asteen koulutuksen laatua, sekä edistetään
koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Hanke myös tukee tutkimuksen
integroimista koulutukseen.
Hankkeen rahoittamiselle asetetaan kuitenkin seuraavat ehdot: Hankkeen
kustannusarviota tarkistetaan ja omarahoitusosuutta nostetaan. ELYPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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keskuksen myöntämä tuen määrä on korkeintaan 75 % hankkeen
kokonaisrahoituksesta.
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoitusryhmä on
hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi 6 .4.2017.
Käsittely: Rahoittaja totesi, että ko. hanke on jatkumoa ja seuraava vaihe
SmartCampus -hankkeelle. Kokkolan kaupungin edustaja totesi hankkeen
kuntarahan olevan Kokkolan kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.5.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin rahoittajan edellä esittämin perustein ja
ehdoin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
--MYR 1.6.2017 § 4
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin
sihteeristön käsittelystä ilmenevin perusteluin ja ehdoin.
Käsittely: Marko Muotio esitteli hankkeen ja siitä käytiin vilkas keskustelu.
Esittelyssä nousi esille, että hanke luo pitkällä tähtäimellä myös uusia
liiketoimintamahdollisuuksia alueelle. Hankkeen kustannusarviota on
pienennetty noin 120 000 eurolla. Lisäksi todettiin, että Kokkolan kaupunki
on tehnyt hankkeesta 29.5. myönteisen kuntarahapäätöksen (46 115 €).
Käydyssä keskustelussa nostettiin esille hankkeen mahdollinen
laajentaminen 2. asteen koulutukseen/KPEDU. Tähän liittyen rahoittaja
totesi ko. hankkeen kohdentuvan lähinnä korkea-asteen aikuiskoulutukseen
ja sihteeristön 18.5. kokouksessa hyväksymän Video for education hankkeen
2. asteen koulutukseen ja sen digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin sihteeristön
käsittelystä ilmenevin perusteluin ja ehdoin. Hankkeen lopullinen tarkentunut
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tuodaan tiedoksi seuraavaan
MYRriin.
--Terttu Korte poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Sihteeristö 5.10.2017 § 8
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hankkeen tarkentunut kustannusarvio
ja rahoitussuunnitelma (sekä mahdolliset muutokset hankesuunnitelmaan)
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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esitellään sihteeristön kokouksessa ja viedään edelleen tiedoksi maakunnan
yhteistyöryhmälle 26.10.2017.
Käsittely: Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja totesi, että hankkeen
kokonaisrahoitus ei muutu, eikä hankkeen kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelmaan tehdä muutoksia. Hakijan kanssa läpikäydyt
tarkennukset kohdistuvat hankkeen sisällöllisen toteuttamiseen ja
tarkennuksiin kustannuspaikkojen sisällä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan
yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Marita Mutka poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

MYR 26.10.2017 § 10
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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26.10.2017/§11

11 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS
Yhteisryhmän kokouksessa kuullaan rakennerahasto-ohjelman
ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi rakennerahasto-ohjelman merkitystä ja
toimeenpanoa ja tähänastista toteutumista Keski-Pohjanmaalla.
Keski-Pohjanmaalla käytettävissä olevista rakennerahastokauden 2014-2020
EU ja valtion varoista (60 milj. €) on tällä hetkellä sidottu jo käynnissä
oleviin hankkeisiin hiukan yli puolet.
ESR toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) on ainoa,
jonka toteuttaminen ei ole lähtenyt Keski-Pohjanmaalla odotetusti käyntiin.
Toimintalinjan kohderyhmänä ovat eniten syrjäytymisvaarassa olevat
henkilöt. Marko Muotio kertoi, että alueen toimijoita on yritetty aktivoida
asiassa mm. ELY-keskuksen ja Sokran järjestämin info/aktivointitilaisuuksin. Tilaisuuksiin on osallistunut toimijoita hyvin ja
intoakin on ollut, mutta se ei ole kuitenkaan johtanut konkreettisiin
kehittämissuunnitelmiin ja hankehakemuksiin, joille olisi haettu ESR
rahoitusta. Helvi Riihimäki toivoi myös kuntien asettava painetta
toimijoilleen varojen hyödyntämisessä.
Marko Muotio toi esille, että Keski-Suomen ELY-keskus käynnistää
marraskuun alussa TL 5 liittyvän ideahaun, jota on hyvä markkinoida
potentiaalisille toimijoille. Jokaiselle kehittämisidean jättäneille tullaan
antamaan palaute idean jatkokehittämiselle (millä ehdoilla se mahdollisesti
soveltuisi TL 5 hankkeeksi).
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.
--Jarmo Matintalo poistui § käsittelyn aikana.
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26.10.2017/§12

12 § 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 2014-2017 on
yhteensä 11 056 000 €, josta on tällä hetkellä jäljellä noin 1,3 milj.€.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-24.9.2017 (Yrtti2 raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystukihakemukset
EAKR myöntövaltuus 2014-2017
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Kielteiset päätökset
Jäljellä oleva valtuus yhteensä

178
134
110
25

€

20 265 976
11 056 000
9 736 827
1 319 173

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet kunnittain
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain
3) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
3) Myönnetty rahoitus myöntöperusteen mukaan
Kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta tehdyt hankepäätökset, mukaan lukien yritystukipäätökset ovat
löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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26.10.2017/§13

13 § 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 tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristön 18.5.2017 kokouksessa tekemät hankepäätökset on tuotu
tiedoksi 1.6.2017 kokoontuneelle MYRrille. Sihteeristö ei kokouksessaan
5.10.2017 tehnyt hankkeita koskevia päätöksiä.
Pääosa lokakuun alussa päättyneiden ESR ja EAKR hakujen kautta saaduista
uusista hakemuksista tullee sihteeristön käsittelyyn vielä loppuvuodesta
2017, ja loput alkuvuoden 2018 aikana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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20.4.2017/§14

14 § VALTAKUNNALLINEN KASVUA KANSAINVÄLISISTÄ OSAAJISTA EAKR -HAKU
Maakunnan yhteistyöryhmän tulee tehtäviensä hoitamista varten saada
ennakkoon tarvittavat tiedot rakennerahastojen valtakunnallisista teemoista ja
niiden rahoituksesta.
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on antaa tarvittaessa lausuntoja sen
toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista
teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta
merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen
osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava.
Uudenmaan liitto on lähettänyt Keski-Pohjanmaan maakunnan
yhteistyöryhmälle tiedoksi yhteenvedon potentiaalisista rahoitettavista
hankkeista osana valtakunnallista Kasvua kansainvälisistä osaajista EAKR hakua (14.6.-25.9.2017). Hankehakuun jätetyistä viidestätoista hakemuksesta
jatkovalmisteluun on valittu viisi potentiaalista hanketta.
Haun painopisteet ja valintaperusteet löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta,
samoin lisätietoa kasvua kansainvälisistä osaajista -agendasta, mm.
rakennerahastot.fi -sivustolta. Mahdolliset kannanotot on pyydetty
toimittamaan osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi 30.11.2017
mennessä (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista 28 §).
Esityslistan mukana on toimitettu listaus jatkovalmisteluun valituista
hankkeista.
Jatkovalmisteluun valittujen hankkeiden päätoteuttajina/osatoteuttajina ei
ollut toimijoita Keski-Pohjanmaan alueelta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä ei anna
lausuntoa hankkeista. Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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26.10.2017 § 15

15 § RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN SIIRTO UUSIIN MAAKUNTIIN
Työ ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELYkeskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtymisestä
ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen
(viimeisin, aikaisemmat ohjekirjeet kumoava ohjekirje 16.8.2017).
Rakennerahastovarojen välittävän viranomaisen tehtävät siirtyvät
maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista 1.1.2020 alkaen perustettaville
uusille maakunnille. Uudistuksen aiheuttamat muutokset tulee tehdä
yhteistyössä ennakoivasti siten, että rakennerahastotoimintaan
aiheutuu mahdollisimman vähän katkoksia asiakastyön ja ohjelman
toteuttamisen näkökulmasta.
EU -lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennerahastotoiminnalle eivät
muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee täyttää kaikki
rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta ne voidaan nimetä
välittäviksi toimielimiksi.
Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli kevään 2017 aikana aloittaa
keskenään välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva valmistelu
ja neuvottelut, sekä tiedottaa hallintoviranomaiselle 2.6.2017 mennessä
neuvottelujen etenemistä.
Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty, että
kaikki maakunnat toimisivat välittävänä toimielimenä Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa maakuntauudistuksen
tultua voimaan. Maakuntien liitoilla ja ELY-keskuksilla on myös
mahdollisuus sopia välittävän viranomaisen tehtävien hoitamisesta
maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta lukien rakennerahastoohjelman 2014-2020 sulkemiseen saakka.
TEMin 16.8.2017 ohjeistus sisältää mm. seuraavia aikatauluja/ määräaikoja
hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavista tiedoista:
∂

∂
∂
∂

maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tulee toimittaa
resurssierittelytaulukko välittävän toimielimen tehtävien
järjestämisestä maakuntakohtaisesti 30.8.2017 mennessä (alustava
tieto)
alustava tieto tehtävien järjestämisestä (ml. mahdolliset
yhteistyösopimusluonnokset) maakuntakohtaisesti 31.12.2017
mennessä
lopullinen tieto tehtävien järjestämisestä (ml. mahdolliset
yhteistyösopimukset) maakuntakohtaisesti 31.3.2018 mennessä.
alustava listaus hankkeiden periyttämisestä 31.12.2018 mennessä
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koordinoivien maakuntien liittojen ja RR ELY-keskusten tulee
ilmoittaa 30.12.2018 mennessä, kuinka paljon heille vuonna 2019
kohdistuvista teknisen tuen osuuksista on kunkin maakunnan
osuuksia uuteen tilanteeseen (2020) liittyvään tarpeeseen pohjautuen
lopullinen listaus hankkeiden periyttämisestä 30.6.2019 mennessä

Maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia kehotetaan myös hyvissä ajoin
etukäteen valmistautumaan maakuntien yhteistyöryhmien nimeämiseen
ja työjärjestyksen valmisteluun, jotta varmistetaan toiminnan jatkuminen
vuoden 2020 alussa. Uudella maakunnalla on toimivalta nimetä jäsenet
maakunnan yhteistyöryhmään ja vahvistaa sen työjärjestys vuonna 2020.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala ja Jukka Ylikarjula alustivat lyhyesti asiaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§16

16 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN YHTEINEN NÄKEMYS SUOMEN KOHEESIOPOLITIIKAN
NEUVOTTELUTAVOITTEIDEN VALMISTELUUN
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat 31.8.-1.9.2017 järjestetyssä IP alueen
huippukokouksessa ottaneet yhteisesti kantaa tulevan EU -ohjelmakauden
koheesiopolitiikan tavoitteiden valmisteluun.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat erittäin huolissaan koheesiopolitiikan
linjausten valmistelusta Suomessa. Keskeisenä kannanotossa nousee esille
seuraavaa:
∂

∂

∂

∂

∂
∂

VNK:n muistioon sisältyvä vaatimus EU:n koheesiovarojen
supistamisesta on ristiriidassa hallitusohjelman EU-tavoitteiden ja
hallituksen kasvutavoitteiden kanssa. Suomen tulee asettaa
neuvottelutavoitteensa siten, että Suomessa maakuntien
rakennerahoituksen saanto ei ainakaan alene nykyisestä.
Rahoituksen saannon painopistettä tulee siirtää suurimmilta nettosaajilta
nettomaksajamaiden suuntaan, omarahoitusosuutta tulee kasvattaa
korkeimman tukitason koheesiomaissa, ja hallinnollista taakkaa tulee
keventää asiansa hoitavissa jäsenmaissa.
Pohjoisten alueiden geopoliittisen ja taloudellisen merkityksen kasvaessa
Euroopassa, koheesiopolitiikkaa tulee fokusoida entistä vahvemmin
tukemaan pohjoisten alueiden kehityspotentiaalin hyödyntämistä ja EU:n
sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden parantamista
Suomen EU-politiikan linjauksissa tulisi huomioida vahvasti
maakuntauudistus, joka mahdollistaa EU-rahoituksen vahvemman
kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen sekä eri rahastojen ja kansallisten
toimien integroidun toimeenpanon maakunnissa.
Maakuntien toteuttaman rajayhteistyön ja arktisen ulottuvuuden tulee
näkyä vahvasti tulevassa koheesiopolitiikassa.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat eivät kannata maahanmuuton
lisäkustannusten tuomista koheesiopolitiikan sisälle

Kannanotto kokonaisuudessaan on toimitettu yhteistyöryhmän jäsenille
esityslistan oheismateriaalina.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski alusti lyhyesti asiaa. Maakuntajohtaja totesi, että
Suomen neuvottelutavoitteita on edelleen tarkennettu ja nyt asiassa ollaan jo
lähellä kansallista konsensusta.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 4/2017 (26.10.2017)
MYR 4/2017

Sivu 31

26.10.2017/§17

17§ MUUT AJANKOHTAISASIAT
Kokouksessa käydään tarvittaessa läpi muut ajankohtaisasiat.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut
ajankohtaisasiat.
Käsittely: Hyvinä uutisina Helvi Riihimäki/Pohjanmaan TE-toimisto toi
esille, että ESR rahoitteisena toteutettua nuorten Ohjaamo -toimintaa ollaan
vakinaistamassa. Päätös asiasta on tehty hallituksen puoliväliriihessä. KeskiPohjanmaalle on saatu yhden, ja Pohjanmaalle kahden henkilön palkkakulut
ao. toimintaan. Henkilöiden rekrytointi käynnistetään niin, että he voisivat
aloittaa työnsä tammikuussa 2018.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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18 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous on sovittu
pidettäväksi 16.11.2017 ja yhteistyöryhmän seuraava kokous on suunniteltu
pidettäväksi 30.11.2017 klo 9.00.
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: Yhteistyöryhmä merkitsee sihteeristön
seuraavan kokouksen tiedoksi ja päättää yhteistyöryhmän seuraavasta
kokouksesta.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi edellä esitetyt sihteeristön ja
MYRrin seuraavat kokousajat.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

