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25.2.2016/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 17.10.2014 (§ 25), että
puheenjohtajiston lisäksi myös sihteeristön jäsenillä on asiantuntijoina
läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.
Kansalaisjärjestöjen ja pysyvien asiantuntijoiden edustus on vuosittain
vaihtuva, joten yhteistyöryhmän kokoonpanossa on tapahtunut heidän
osaltaan muutoksia vuoden 2016 alusta (vuoden 2016 edustajat näkyvät
osallistujalistassa edellä). Myös MYR III varapuheenjohtaja
(sosiaalipartnerit) on ollut vuosittain kiertävä. Edellisessä MYRrin
kokouksessa todettiin, että sosiaalipartnerit ilmoittavat vuoden 2016
varapuheenjohtajan ennen yhteistyöryhmän seuraavaa (25.2.2016)
kokousta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
2) Merkitään tiedoksi yhteistyöryhmän kokoonpanossa tapahtuneet
muutokset vuodelle 2016
3) sekä todetaan MYRrin III varapuheenjohtajana vuonna 2016
toimiva sosiaalipartnereiden edustaja
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) Todettiin, että vuonna 2016 Jarmo Matintalon varaedustajana
toimii Harri Lundell ja Tarja Risikon varaedustajana Anne Jokela
3) Todettiin, että MYRrin III varapuheenjohtajana vuonna 2016
toimii Jaakko Kosonen (STTK)
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2016 (25.2.2016)
MYR 1/2016

Sivu 5

25.2.2016/§2

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2016 (25.2.2016)

Sivu 6

3 § TILASTOKATSAUS
Kokouksen alussa kuullaan Keski-Pohjanmaata koskeva tilastokatsaus.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa kuultiin Tuija Puumalan pitämä tilastokatsaus.
Kokouksessa kuultu esitys on löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton
sivustolta.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.
--Petri Jylhä saapui § käsittelyn aikana klo 9.20

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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4 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMA KESKI-POHJANMAALLA
Rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen on edennyt Keski-Pohjanmaalla
hyvin ja rahoittajien käytössä olevat varat on pitkälti hankkeistettu.
Rahoittajilla ei ole tällä hetkellä sisällä MYR/sihteeristö -prosessissa
käsittelemättömiä hankkeita (pl. yritystukihankkeet ja tässä kokouksessa
käsittelyssä olevat Satelliitti ja Heimo – hankkeet).
Uusia EAKR ja ESR hankkeita tulee käsittelyyn 1.3.2016 päättyvän
haun jälkeen.
EU+valtio valtuuden käyttö rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän
mukainen tilanne 2.2.2015, yritystuet 17.2.2016)
EU+VALTIO K-P liitto
(EAKR)
Valtuus
2014-2015
Sidottu
%
Sidottu+
varattu
%
Maaliskuussa
käyttöön
saatava
vuoden 2016
valtuus

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

4 182 000

K-S ELY, K-S ELY
YHT
ymp.
(ESR)
teknologia
(EAKR)
5 313 000
808 000 4 826 000 15 129 000

3 436 498
82 %
5 218 227

4 523 000
85 %
4 523 000

285 778
35 %
625 417

1 208 852
25 %
4 304 584

9 454 128
62 %
14 671 228

125 %
2 147 000

85%
2 743 000

77 %
414 000

89 %
2 489 000

97 %
7 793 000

Taulukko kuvaa Keski-Pohjanmaan oman rahoituskehyksen käyttöä (ei sisällä muiden
maakuntien ylimaakunnallisiin hankkeisiin osoittamaa valtuutta eikä päätöksiä)

EAKR+ valtion rahoitusta on sidottu virallisilla rahoituspäätöksillä
yhteensä 8 245 276 € ja ESR+valtio rahoitusta 1 208 852 €.
Tähän mennessä myönnetyistä EAKR varoista valtaosa (46 %) on
kohdistunut Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.
ESR varoista merkittävin osa (44 %) on suuntautunut nuorten ja muiden
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen.
Kokouksessa käydään lyhyesti läpi rakennerahasto-varojen
kohdentumista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Käsittely: Kokouksessa kuultiin Tuija Puumala tilannekatsaus.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä ja on löydettävissä myös liiton
sivustolta.

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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5 § 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 2014-2015 on
yhteensä 5 313 000 €, josta on jäljellä 790 000 €. Vielä
käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELY-keskuksessa sisällä 43.
Vuoden 2016 maaliskuussa saataneen käyttöön 2016
myöntämisvaltuudet, jotka ovat yritystukien osalta 2 743 000 €.
Ohjelmakauden 2014-2020 haetut ja
myönnetyt EAKR yritystuet KeskiPohjanmaalla 1.1.2014-17.2.2016

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2015
Myönnetyt EAKR yritystuet
- kehittämisavustus 4 466 440 (50 kpl)
- toimintaymp. keh.avustus 56 560 (1 kpl)
Kielteiset päätökset
2014-2015 valtuutta jäljellä
Maaliskuussa käyttöön saatava vuoden 2016
valtuus

103
60
51

€

14 869 559
5 313 000
4 523 000

9
790 000
2 743 000

Myönnetyistä yritystuista valtaosa (67 %) on suuntautunut Pk-yritysten
kasvun ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä uuden liiketoiminnan
luomiseen (20 %). Investointien lisäksi varoja on kohdennettu erityisesti
tuotantoprosessien tehostamiseen, tuotannon laajentamiseen ja
monipuolistamiseen, avainhenkilöiden palkkaamiseen sekä uuden
liiketoiminnan synnyttämiseen. Kansainvälistymistä ja viennin
edistämistä on sisältynyt useisiin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin.
ELY-keskuksen käsittelyyn on saapunut hyviä, merkittäviä hankkeita,
joille on tähän saakka ollut myös rahoitusta käytettävissä. Jatkossa
hakemuksiin jouduttaneen kuitenkin suhtautumaan entistä kriittisemmin,
ja mahdollisesti myös tekemään enemmän kielteisiä päätöksiä
rajallisemmista rahoitusmahdollisuuksista johtuen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Käsittely: Keskustelussa nostettiin esille keskipohjalaisten yritysten
aktiivisuus investointi- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa
(taloudellisesta tilanteesta huolimatta). ELY-keskukselle on jätettynä
mittavia yritystukihakemuksia, mm. veneteollisuudesta.
TE-toimiston edustaja toi esille, että tämä näkyy myös rekrytoinneissa.
Venealalla on useita rekrytointeja menossa ja uutta työvoimaa palkataan.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6 § 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 yhteistyöryhmälle.
Sihteeristön 14.1.2016 ja 10.2.2016 kokouksissa tekemät
hankepäätökset, joissa haettu julkinen tuki on alle 400 000 €:
Hanke

Hakija

Sihteeristön
päätös

Biopro kehittämishanke
(EAKR)

KeskiPohjanmaan
koulutusyht
ymä
KeskiPohjanmaan
koulutusyht
ymä
Centria
ammattikor
keakoulu

Biopro investointihanke
(EAKR)
AURA utbuilding
inom naturbaserad
vård och
pedagogic (ESR)

Appsim-soveltava
simulaatiopedagog
iikka, digitalisuus
ja palvelumuotoilu
osaamisen
kehittäjänä (ESR)
Viskuri,
ylimaakunnallinen
(EAKR)

Centria
ammattikor
keakoulu
Oy
ProAgria
KeskiPohjanmaa
ry

Myönteinen

Haettu
julkinen
tuki (€)
168 800

Hyväksytty
EU+valtio
(€)
135 040

Myönteinen

80 000

64 000

Hankkeesee
n ei käytetä
K-P:n ESR
varoja
(kohdentuu
90 %
Pohjanmaan
alueelle)
Myönteinen 369 130

Myönteinen

353 250
(K-P
osuus)

291 419

274 750
(K-P
osuus)

Sihteeristön pöytäkirjat ovat löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton
sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (hallinto).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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14.1.2016 § 7
25.2.2016 § 7

7 § SATELLIITTI (102165)
Sihteeristö 14.1.2016 § 7
Hakija:
Ohjelma:

Kokkotyö-säätiö
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
Toteuttamisaika:
1.11.2015-31.10.2018
Kokonaiskustannusarvio: 589 968 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta
koskeva kooste/valintaesitys.
Rahoittaja täsmentää hankkeen valmistelutilannetta vielä kokouksessa.
Hanke lyhyesti
Hankkeen tavoitteena on luoda työpajatoiminnalle uusi seudullinen
toimintamalli, joka soveltuu maaseutumaiseen toimintaympäristöön,
missä on paljon pieniä kuntia ja pitkät välimatkat. Tarkoituksena on
kehittää malli, jossa keskuspajalähtöisesti tuotetaan asiantuntijapalvelut
kuntien kanssa yhteistyössä kehitettäviin satelliittipajoihin. Työ- ja
yksilövalmennuksen kehittämisen puitteissa luodaan uusi
palveluohjauksen prosessi, jonka avulla pitkäaikaistyöttömien
poluttaminen kohti työmarkkinoita onnistuu, mikä on tärkeää erityisesti
nuorille työttömille.
Kaustisen seutukunnassa on mm. runsaasti yhdistystoimintaa, joka
työllistämispotentiaalia ei ole vielä tunnistettu. Hankkeen tavoitteena
onkin myös välityömarkkinoiden kartoittaminen ja tunnistaminen, niiden
toimintaedellytysten parantaminen ja kehittäminen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat,
pitkäaikaistyöttömät, erityisesti ikääntyneet ja naiset, joiden koulutus ja
aiempi työkokemus ei vastaa avointen työmarkkinoiden tarpeita.
Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (omarahoitusosuus)
Yhteensä

471 975 80 %
117 993 20 %
589 968 100 %

Kaustisen seutukuntien kuntien rahoitus on merkitty hakijan
omarahoitusosuudeksi ja seutukunta on tehnyt hankkeesta myönteisen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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kuntarahapäätöksen 7.10.2015. Hakija ei ole esittänyt
omarahoitusosuutta hankkeeseen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle,
että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ehdolla, että hakijan
omarahoitus hankkeeseen löytyy ja muut tarkistustarpeet huomioidaan.
Rahoittaja edellyttää, että hankkeelle haettua tukea (80 %) pienennetään,
ellei hakijalla ole esittää erityisiä perusteluita korkeamman tukitason
käytölle. Myös hankkeen kustannusarvioita tulee vielä tarkistaa (hanke
suhteellisen kallis/osallistuja). Lisäksi osa toimenpiteistä on vielä
yleisellä tasolla ja vaatii täsmennystä. Tarvittavista työvoimapoliittisista
toimenpiteistä syntyy vielä kustannuksia, eikä niitä ole esitetty
hankesuunnitelmassa.
Perustelu: Hanke on tarpeellinen työllisyyden hoidon kehittämisessä
sekä toimijoiden yhteistyön edistämisessä. Hankkeella on merkitystä
hankkeeseen osallistujille, koska sillä luodaan yhtäläisiä
mahdollisuuksia heidän työllistymisensä edistämiseksi. Hanke sopii
avoinna olleen haun painotuksiin sekä toteuttaa Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman 2014-2017 kehittämisteeman 4.1.2 Hyvinvoiva
Keski-Pohjanmaa tavoitteita.
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee
viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Rahoittaja totesi hankkeen hyväksyttäväksi ja tarpeelliseksi
alueen työllisyyden hoitamisessa. Rahoittajan mukaan hakija on myös
valmis osoittamaan hankkeelle tarvittavan omarahoitusosuuden (5 %).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
rahoittajan edellä esittämin perusteluin ja ehdoin.
--MYR 25.2.2016 § 3
Rahoittaja on käynyt hankkeesta neuvottelun hakijan kanssa.
Rahoittajan mukaan hakija on sitoutunut 5 %:n omarahoitusosuuteen ja
muut asiat on käsitelty hankeneuvottelussa ja ovat osaltaan kunnossa.
Arvio hankkeeseen liittyvistä työvoimapoliittisista toimenpiteistä
(rinnakkaishanke) esitetään kokouksessa.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Keski-Suomen ELYkeskus esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että hanke hyväksytään
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
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Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän hyväksyi hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
--Mervi Järkkälä saapui § käsittelyn aikana klo 9.40.
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Sihteeristö 10/2015 (3.12.2015) § 5
Sihteeristö 2/2016 (10.2.2016) § 5
MYR 1/2016 (25.2.2016) § 8
8 § TYÖLLISYYSHANKE HEIMO HEIKOSSA TYÖMARKKINA-ASEMASSA OLEVILLE
(102065)
Sihteeristö 3.12.2015 § 5
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolan kaupunki
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.,12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 1 278 385 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta
koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeen johtoajatus on kolmivaiheisen työllistymisen polun
rakentaminen, jonka tavoitteena on
1) uudenlaisten työllisyyspalveluiden kehittäminen kokkolalaisille
työnhakijoille
2) työnhakijayhteistyön kehittäminen yritys- ja
välityömarkkinatyönantajien kanssa tukemaan heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä
3) digitaalisen työllisyysverkon rakentaminen
4) työhönvalmennuksellisen työotteen kehittäminen
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (omarahoitusosuus)
Yhteensä

1 022 708 80 %
255 677 20 %
1 278 385 100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle,
että hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Perustelu: Hanke ei täytä seuraavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelman yleisiä valintaperusteita:
∂ Osa hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä eivät ole TL 3 ET 6.1
mukaisia.
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Hankkeella ei ole tunnistettuun tarpeeseen pohjautuvaa hankkeen
etenemisen tarkastelun mahdollistavaa tavoitteellista ja
konkreettista suunnitelmaa.
Hankkeelle esitetyt resurssit eivät ole realistiset
hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hakemuksesta ei käy selville, mitä työllisyydenhoidon tietojärjestelmiä
ja muita sähköisiä työllisyyspalveluja tarkoitetaan ja miten em.
järjestelmiä ja palveluja on tarkoitus kehittää. TE-toimistolta ostettavat
asiantuntijapalvelut sekä Ura-tietojärjestelmään, digitaaliseen
työllisyysverkon rakentamiseen sekä kunnalliseen palkkatukityön
arviointiin ja seurantaan liittyvät toimenpiteet eivät ole TL 3
erityistavoitteen 6.1 mukaisia. Yritysten sitoutumisesta ei ole esitetty
konkreettisia suunnitelmia tai näyttöä, jolloin esitettyjen toimenpiteiden
ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa niiltä osin.
Tavoitteeksi asetetun työhönvalmennuksen toimijaverkoston
prosessikoulutuksen toteuttamiseksi ei ole esitetty konkreettisia
toimenpiteitä eikä kustannuksia. Työvoimapoliittisista toimenpiteistä ei
ole esitetty kustannusarviota eikä tarkempaa sisältöä. Esitetty
kustannusarvio on ylimitoitettu asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee
viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja toi esille alueen kuntien vahvan
tahdon olla mukana työllisyyden hoidossa. Myös TE-toimisto on
hankkeen takana. Puheenjohtaja toivoi, että hanke voitaisiin palauttaa
jatkovalmisteluun. Myös kuntarahoittajien edustajat toivat esille
Kokkolan kaupungin todella vahvan sitoutumisen hankkeeseen, jo
olemassa olevat yrityskytkennät sekä alueella todetun tarpeen uusille
malleille ja niiden kokeilemiselle.
Rahoittajan edustaja totesi, että hakemus esitetään hylättäväksi yleisillä
valintaperusteilla, joten hanketta ei voida rahoituskelvottomana palauttaa
jatkovalmisteluun. Hakijaa pyydetään jättämään uusi paranneltu
hakemus seuraavassa haussa.
Kokouksen puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että
päärahoittaja käy hanketta koskevan neuvottelun hakijan ja TE-toimiston
kanssa ennen hankkeen viemistä MYR käsittelyyn 17.12. Puheenjohtaja
toivoi, päärahoittajan informoivan K-P liittoa ennen maakunnan
yhteistyöryhmän esityslista lähtöä (viimeistään 7.12.) viedäänkö hanke
edelleen MYRrin ratkaistavaksi tällaisenaan vai palautetaanko se
jatkovalmisteluun (eli palautuu uudelleen sihteeristön käsittelyyn).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei tehnyt päätöstä hankkeesta, vaan jätti
asian edellä esitetyn puheenjohtajan esityksen mukaisesti auki.
---
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Sihteeristö 10.2.2016 § 5
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hanke ei täytä ohjelman yleisiä valintaperusteita
(perustelut sihteeristön edellisen käsittelyn mukaiset).
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee
viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Puheenjohtaja totesi, että hankkeesta ja hanketoimintaan
liittyvistä käsittelyprosesseista ylipäätään on käyty rakentava neuvottelu
K-P liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken. Neuvottelussa
todettiin, että menettelytavat rahoittajien välillä vaihtelevat jonkin
verran.
K-S ELY-keskuksen edustaja toi sihteeristössä esille, että mikäli
hakemus ei täytä ohjelman yleisiä valintaperusteita, ei sen valmistelua
enää jatketa eikä sitä voida rahoittaa. Kaikkia hankkeita ja hakijoita
käsitellään yhdenvertaisesti. Tiedonkulun parantamiseen on kuitenkin
syytä kiinnittää huomioita.
Sihteeristön keskustelussa todettiin, että nyt avoinna olevan uuden haun
teemat eivät sovellu uudistetun hakemuksen jättämiselle. Rahoittaja toi
esille, että uudistettu hakemus voidaan toimittaa myös myöhemmissä
hauissa. Todettiin lisäksi, että yleiset valintaperusteet (kriteerit), joihin
hankkeen kielteinen päätös perustuu, on hyvä kirjata maakunnan
yhteistyöryhmän esityslistalle hankkeen käsittelyn yhteyteen.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin
perusteluin. Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten
hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Jonne Sandberg ei osallistunut pykälän käsittelyyn.

MYR 25.2.2016 § 4
Rahoittajan kielteinen esitys hankkeesta perustuu rakennerahastoohjelman yleisiin valintaperusteisiin ja siihen, että ne eivät hankkeen
kohdalla kaikilta osin toteudu.
Yleiset valintaperusteet
Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön
perustuvia vaatimuksia, joista rahoittajan tulee riittävästi varmistua
ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Hankkeen on täytettävä kaikki
ehdot, jotta se voidaan rahoittaa.
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Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen
tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen
mukaisia
Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai
julkisoikeudellinen oikeushenkilö.
Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva tavoitteellinen ja
konkreettinen suunnitelma
Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei
ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai
sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole
syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu
kilpailukieltoon.
Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella
aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen,
ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta
Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim.
pysyvyyssäännön rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen
takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole maksettu
Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava
koulutus tai osaaminen
Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena
Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske
investointihankkeita, eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita)
Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen
toteutumiseen
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta rahoittajan esittämin perusteluin.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hankkeen käsittely siirretään
seuraavaan kokoukseen. Rahoittajan edellytetään järjestävän neuvottelu
hankkeesta hakijan ja TE-toimiston kanssa ennen hankkeen tuomista
uudelleen MYR käsittelyyn.
Käsittely: Hankkeesta ja sitä koskevasta käsittelyprosessista käytiin
pitkä keskustelu.

Keskustelussa nostettiin esille mm. seuraavaa:
- Keski-Pohjanmaan toimijajoukko on rakennerahastotoiminnassa melko
rajallinen, eikä menettelytapa, jossa hakijan tulisi hallita kaikki
rakennerahastotoiminnan kriteerit edesauta toivottujen uusien
(vähemmän rutinoituneiden) hakijoiden pääsemistä mukaan toimintaan
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todettiin myös, että hanketoiminnassa pitkään vallinnut neuvova
kulttuuri on uuden kauden myötä päättynyt, ja tämä on aiheuttanut
hämminkiä hanketoimijoissa
hakija ja käsittelykoneisto eivät ole ”löytäneet toisiaan”
esillä oli myös hallintolain mukainen hakijan neuvontavelvollisuus
Pohjanmaan TE-toimisto nähtiin keskeiseksi työllisyyttä edistävien
toimenpiteiden hoitajaksi maakunnassa ja TE-toimistoa olisi ollut syytä
kuulla hankehakemuksen suhteen
todettiin, että ko. hanke ei enää kilpaile minkään muun jätetyn
hankehakemuksen kanssa, koska muista on päätökset jo olemassa,
joten MYRrin edellytys, että rahoittaja vielä neuvottelisi hakijan ja TEtoimiston kanssa ei vaaranna hakijoiden tasapuolista kohtelua
Rahoittajatahon edustaja/K-S ELY-keskus toi esille, että ELYkeskuksen puolesta hanke on arvioitu ja todettu, ettei hanke täytä
rahoituslain 22 § mukaisia ehtoja. Yleiset valintaperusteet eivät täyty,
joten hankkeen käsittely päättyy siihen. Vaihtoehdoksi jää joko tehdä
kielteinen päätös tai hakija voi vetää hakemuksensa pois. K-S ELYkeskus on selvittänyt asiaa myös TEMistä. Maakunnan yhteistyöryhmä
ei voi puuttua yksittäisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan.
Rahoittaja korosti, että hakuilmoitukseen liittyvä ohjeistus hakijalle on
olennainen ja kattava, ja sitä kehitetään edelleen.
Rahoittaja totesi myös, että TE-toimisto on ao. hankkeessa palvelun
tuottaja ja tätä kautta jäävi käsittelemään asiaa.
Jatkokeskustelussa nousi esille kysymys MYRrin vallasta ylipäätään,
onko sitä? Ja että voisiko prosesseja kehittää asiakasystävällisemmiksi?
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja totesi keskustelun lopputulemana, että
asia vaatii vielä selvittelyä ja sihteeristön puheenjohtajan päätösesitys jää
voimaan.
Yhteistyöryhmän päätös: Hyväksyttiin sihteeristön puheenjohtajan
esityksen mukaisena.
Helvi Riihimäki ja Timo Mämmi eivät osallistuneet hankkeen käsittelyyn.
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9 § ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT/ENNAKOIDUN
RAKENNEMUUTOKSEN SUUNNITELMAN LAATIMINEN SEKÄ KASVUSOPIMUS- JA
KASVUVYÖHYKEHAKU
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on
yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Hallituksen
tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja
hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden
elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja
alueiden uudistumiskykyä parantamalla.
Työ- ja elinkeinoministeriö avasi alueellisten innovaatioiden ja
kokeilujen (AIKO) määrärahan haut marraskuun lopussa. Uusi
määräraha tukee kaupunkiseutujen ja kasvuvyöhykkeiden strategista
kehittämistä, uusien kilpailukykyavausten käynnistämistä ja on
merkittävä vipuvaikutuksen omaava väline tilanteessa, jossa alueilla ja
kaupunkiseuduilla haetaan uusia elinvoimaa tukevia suuntia.
Vuoden 2016 AIKO-määrärahan suuruus on 9 milj. euroa. Kaikkiaan
AIKO-toimenpiteisiin on käytössä yhteensä 30 milj. euron määrärahaa
vuosille 2016 – 2018.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen sisältää
kolme työkalua:
1. Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM),
2. Valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset ja
3. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden
rakentamisen.
Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja
aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Alueita kannustetaan omiin
vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Keskeisessä
roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja
kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät
kokeilut. Ennakoidun rakennemuutoksen osalta maakuntatien liitot
laativat varautumissuunnitelmat osaksi maakuntaohjelman
toteuttamissuunnitelmaa. Varautumissuunnitelman hyväksyy maakunnan
yhteistyöryhmä.
Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja
kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin
kehittämisen kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa
tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun
kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.
Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu.
Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä
liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli
kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2
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parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen
vyöhykkeiden kehittämiseksi.
Kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten
kaupunkiverkostojen yhteistyösopimuksia koskevat hakemukset tuli
toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.1.2016 mennessä. Ennakoidun
rakennemuutoksen suunnitelma (varautumissuunnitelma) päivitettynä
osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa tulee toimittaa
TEMiin 29.2.2016 mennessä.
ENNAKOIDUN RAKENNEMUUTOKSEN SUUNNITELMA
(=VARAUTUMISSUUNNITELMA)
Keski-Pohjanmaan liitto on alkuvuodesta 2016 valmistellut KeskiPohjanmaan varautumissuunnitelman yhteistyössä alueellisten
kumppaneiden kanssa.
Varautumissuunnitelman valmistelu-/käsittelyprosessi ja aikataulu:
7.1.2016 -22.1.2016: varautumissuunnitelman kirjoitustyö
22.1.2016: Luonnos kommenteille työryhmille
27.1.2016 Seminaari kaupungintalolla
28.1.2016 – 3.2.2016: varautumissuunnitelman täydentäminen
seminaarin tuloksien sekä kommenttien pohjalta
10.2.2016: sihteeristön käsittely
22.2.2016: Maakuntahallituksen käsittely
25.2.2016: MYR käsittely (hyväksyminen)
29.2.2016: toimittaminen TEMiin
Esityslistan mukana on jaettu sihteeristön 10.2. hyväksymä ja edelleen
MYRrin hyväksyttäväksi esitetty luonnos Keski-Pohjanmaan
varautumissuunnitelmaksi.
Varautumissuunnitelma esitellään kokouksessa.
Varautumissuunnitelma ja sillä päivitetty maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma on löydettävissä myös
osoitteesta http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueenkehittaminen/toimeenpanosuunnitelma

KASVUSOPIMUS- JA KASVUKÄYTÄVÄHAKEMUKSET
Esityslistan mukana on toimitettu TEMiin tammikuun 2016 lopussa
jätetyt kasvusopimus ja kasvuvyöhykehakemukset, joissa hakijataho on
Keski-Pohjanmaalta tai joissa maakunta on mukana
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1) Kokkolan kaupungin kasvusopimushakemus Parasta kemiaa
Kokkolassa
2) Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja Pietarsaarenseudun
kehittämisyhtiö Concordian yhteistyössä valmistelema
kasvukäytävähakemus Kokkola-Pietarsaaren seudun
kehityskäytävä - Export Zone
3) sekä Oulun kaupungin jättämä kasvukäytävähakemus Arctic
Europe, jossa Keski-Pohjanmaan liitto on toteuttajakumppanina
mukana, hankkeen muita toteuttajakumppaneina ovat PohjoisPohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Rovaniemen kaupunki, Kemin
kaupunki, Tornion kaupunki, Luulajan kaupunki, Tromsan
kaupunki, Toromsan lääni sekä Botnia ARC yhdistys.
Kasvusopimus- ja kasvuvyöhykehakemukset
Työ- ja elinkeinoministeriö on vastaanottanut määräaikaan mennessä
∂ kaupunkien kasvusopimushakemuksia 12
∂ kasvuvyöhykehakemuksia 4 kappaletta
∂ teemakohtaisia kaupunkiverkostoja hakeutui
kasvusopimusmenettelyyn 2 kappaletta
Kaupunkien kasvusopimushakemukset: Oulu, Vaasa, Jyväskylä,
Kokkola, Joensuu, Seinäjoki, Tampere, Lahti, Turku, Kuopio,
Lappeenranta-Imatra, Pori
-

Kasvuvyöhykehakemukset (vastuutaho):
Suomen kasvukäytävä (Uudenmaan liitto)
Export Zone (Kokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehitysyhtiöt)
Pohjoinen kasvuvyöhyke (Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto)
Arctic Europe (Oulu)

Teemakohtaiset kaupunkiverkostot:
- seutukaupungit
- MAL-verkosto
Hakemusten käsittely
∂ Kasvusopimushakemusten
virkamiesarviointi
toteutetaan
helmikuussa 2016 kaikkien sopimusmuotojen osalta
∂ Jatkoon päässeille ilmoitetaan maaliskuun alussa
∂ Tarkentavat neuvottelut käydään parhaiksi arvioitujen
hakemusten jättäneiden kanssa maaliskuussa 2016 työ- ja
elinkeinoministeriön johdolla
∂ Mukaan otetaan kaupunkien hakemuksista korkeintaan 6 parasta,
kasvuvyöhykkeistä 1-2 ja teemakohtaisista kaupunkiverkostoista
1-2
∂ Neuvotteluissa ovat mukana valtion puolelta ne ministeriöt,
joiden toimivaltaan liittyviä asioita neuvotteluissa käsitellään.
Aluetta edustavat hakijataho/tahot sekä ao. maakunnan liitto /
liitot
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2016 (25.2.2016)

Sivu 23

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017
päivitettäväksi esitetyllä varautumissuunnitelmalla sekä
2) merkitsi tiedoksi jätetyt kasvusopimus- ja kasvuvyöhykehakemukset
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli varautumissuunnitelman valmistelua
sekä varsinaisen varautumissuunnitelman.
Varautumissuunnitelman valmistelun pohjana on ollut mm. seutukuntien
taloudellista kilpailukykyä mittaava Turun yliopiston analyysi, jonka
mukaan Keski-Pohjanmaa jää selkeimmin innovatiivisuudessa jälkeen
kaikkien seutukuntien mediaania ja TOP 10 seutukuntia.
Keski-Pohjanmaan ERM (Ennakoidun rakennemuutoksen)
varautumissuunnitelman keskiöön onkin nostettu teema ”Tutkimuksesta
tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi”.
Koska kyseessä ei ole kovinkaan mittava määräraha, niin mahdollinen
saatava rahoitus tultaisiin suuntaamaan lähinnä valmisteluhankkeisiin
(mkr tyyppisesti), jolloin rahalla saataisiin mahdollisimman suuri
vipuvaikutus.
Harjunpään kokouksessa esittämä materiaali on löydettävissä KeskiPohjanmaan liiton sivustolta.

-

-

Käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
asiakirjaan kaivattiin enemmän asiakasnäkökulmaa sekä tavalliselle
lukijalle vielä selkeämpiä nostoja siitä, mitä halutaan tehdä
myös suunnitelman toimeenpanon perään kyseltiin; kuka lähtee
viemään esitettyjä asioita eteenpäin?
esille nousi, että alueella tarvitaan ”myyntimiehiä” tutkimustulosten
jalkauttamiseksi yrityksiin
K-P:lla pienenä alueena ei voida olla kovin itseriittoisia siinä, että
kaikki tarvittava tutkimus löytyy omalta alueelta, eikä voida myöskään
palvella räätälöidysti vain yksittäisiä yrityksiä
keskustelua herätti myös mahdollisen käyttöön saatavan rahoituksen
pienuus (suhteessa prosessiin) ja ajatuksena heitettiin ilmaan, että
kannattaisiko varoilla palkata yhden henkilön alueelle työstämään
hankkeita, jolloin hyödyttäisi kaikkia
Tiina H:lle annettiin kiitosta hyvästä valmistelusta nopealla aikataululla
ja suunnitelman todettiin tukevan hyvin niitä toimenpiteitä, joita pitäisi
myös maaseudulla tehdä
huippuosaamista mm. biotaloudessa tulee hakea koko maasta,
”kätilöitä” tarvitaan
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä
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1) hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017
päivitettäväksi esitetyllä varautumissuunnitelmalla sekä
2) hyväksyy osaltaan jätetyt kasvusopimus- ja
kasvuvyöhykehakemukset
3) tukee Kokkolan kaupungin jättämää kasvusopimus- ja
kasvuvyöhykehakemusta
--Taina Alanko poistui § käsittelyn aikana klo 10.30
Risto Järvi poistui § käsittelyn aikana klo 10.45
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10 § VALTION ALUEHALLINNON JA MAAKUNTAHALLINNON UUDISTAMINEN
Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista koskeva
selvityshenkilö Lauri Tarastin raportti on julkaistu tammikuun lopulla.
Ministeri Lauri Tarasti luovutti ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi
asian jatkovalmistelusta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle
26. tammikuuta. Selvitys ei koske sosiaali- ja terveyspalveluja eikä
rahoitusjärjestelyjä.
Raportti on löydettävissä osoitteesta
http://vm.fi/documents/10623/306884/Valtion+aluehallinnon+ja+maaku
ntahallinnon+uudistaminen+-raportti/c18886c3-256f-4733-b0cb1fb0b1f76db3
Kokouksessa kuullaan maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus asiasta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula totesi Keski-Pohjanmaan
sote-valmistelun etenevän omana kokonaisuutena. K-P:n soten
työvaliokunta on seuraavan kerran koolla 26.2.
Maakuntajohtaja nosti kokouksessa esille Etelä-Karjalan
itsehallintovalmistelua koskevan prosessikaavion, jota tullaan
hyödyntämään myös K-P:lla. Tarkoitus on järjestää laajempi
maakuntauudistuspäivä K-P:lla myöhemmin keväällä ja myös MYR
tulee saamaan kutsun tilaisuuteen. Suurempien linjojen ohella on
itsehallintoalueuudistukseen liittyen käynnistetty Keski-Pohjanmaalla jo
pari konkreettista toimenpidettä: Maaseutualuepalveluiden
kehittämishanke (Kannus, Kaustisen seutukunta), joka rahoitetaan
maakunnan kehittämisrahalla sekä myös yhteisiä tilajärjestelyitä on jo
pohdittu.
Hallitus tekee linjauksensa asiassa viimeistään ensi viikolla.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.
--Marko Muotio poistui § käsittelyn jälkeen klo 11.10.
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11 § KANSALLISET TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT ELY-KESKUKSILLE 2016
Työllisyyden edistäminen on nostettu Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017 keskeiseksi
teemaksi. Työllistymisen edistämiseen käytettävissä olevat varat ja
niiden tuloksellinen kohdentaminen ovat avainasemassa.
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden 585,4 miljoonan euron
määrärahat on jaettu ELY-keskuksille. Hallitus päätti kuluvan vuoden
rahojen jaosta 28.1.2016. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin
mukaan tässä taloustilanteessa määrärahojen seurantaan kiinnitetään
aikaisempaa enemmän huomiota. Määrärahojen käyttöä tullaan myös
kohdistamaan vaikuttavimpiin toimiin.
ELY-keskuksille jaettiin summasta nyt 502,7 miljoonaa euroa. Pääosin
työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten
hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin
avustuksiin käytettävät määrärahat jaettiin ELY-keskuksille seuraavasti:
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

127,7
43,6
20,1
35,7
45,9
33,1
16,5
21,3
21,9
32,9
13,2
18,5
39,0
12,0
21,4

Työ- ja elinkeinoministeriön kohdennettavaksi jätettiin 82,7 miljoonaa
euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY-keskusten käyttöön. Tähän
summaan sisältyy esimerkiksi äkillisiin rakennemuutoksiin suunnattu 20
miljoonaa euroa sekä kotoutumiskoulutukseen varattu 22,7 miljoonaa
euroa, joka jaetaan, kun pakolaiset ovat asettuneet alueille.
Yhteistyöryhmän edellisessä kokouksessa 17.12.2015 käytiin vilkas
keskustelua työllisyysteeman ympärillä, jolloin työllisyysmäärärahojen
suuntaamiseen liittyen oli esillä mm. seuraavaa:
Pohjanmaan ELY-keskus/Kaj Kaski
o työllisyysmäärärahoja tullaan kohdentamaan
rakennetyöttömiin ja nuoriin
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o enemmän satsauksia myös yrityskäynteihin sekä
yrittäjäjärjestö ja elinkeinoyhtiö -yhteistyön lisäämiseen (TEtoimisto)
o kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet korostuvat
o sähköisten- ja monialaisten palveluja kehittäminen
17.12.2015 kokouksessa MYR asetti itselleen seuraavat tavoitteet
vuodelle 2016:
1) työttömyyden kasvun taittaminen erityisesti elinkeinoja tukemalla
(uutta liiketoimintaa)
2) alkutuotannon toimintakyvyn palauttaminen ja luonnonvaratalouden
vahvistaminen
Esillä oli myös ehdotus työllisyyden nostamisesta Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman läpileikkaavaksi teemaksi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: TE-toimiston edustaja toi esille, että saadusta 18,5 milj. €
määrärahasta
- vajaa 11 milj.€ tullaan suuntaamaan ammatill. työvoimakoulutukseen
- yksityisen sektorin palkkatukiin 3 milj. €
- valmennus ja koulutushankkeisiin 2 milj. €
- kuntien palkkatukiin 1 milj.€ (yli 300 päiväiset)
- starttirahaan noin 0,5 milj. €
- työvoimapoliittisiin projekteihin vajaa miljoona
- lisäksi ESR hankkeiden työvoimapoliittiset varat
Myös viime vuodelta säästynyttä rahaa on vielä hiukan jäljellä.
TE-toimiston edustaja totesi lisäksi, että valitettavasti etsivään
työnhakutoimintaan (jota pestiä R. Alakorpi on alueella hoitanut) ei ole
jatkorahoitusta tulossa. TE-toimiston oma väki jalkautuu entistä
enemmän.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi sekä lisäksi MYR halusi
nostaa työllisyyden jatkossa maakuntaohjelman läpileikkaavaksi
teemaksi.
--Kauko Ojala poistui § käsittelyn aikana klo 11.10.
Timo Mämmi poistui § käsittelyn aikana klo 11.20.
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12 § MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014-2020
TILANNEKATSAUS
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020
rahoitetaan sekä kehittämishankkeita, yritystukia että maatalouden
investointitukia. Kehittämis- ja yritystukiin on Pohjanmaan ELYkeskuksella käytettävissä oma alueellinen kiintiö 19,4 milj. € josta 60 %
on tarkoitus suunnata yritystukiin ja 40 % kehittämishankkeisiin. Varoja
ei ole korvamerkitty erikseen Keski-Pohjanmaalla vaan ne ovat
käytettävissä koko Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Maatalouden
investointitukiin käytettävä rahoitus on valtakunnallista.
Kehittämishankkeiden rahoituspäätösten teko on alkanut
Maaseutuvirasto on antanut luvan tukipäätösten tekemiseen tammikuun
loppupuolella ja ensimmäiset rahoituspäätökset on myös KeskiPohjanmaalla nyt tehty.
Kehittämishanketukien maksatusta ei voi kuitenkaan vielä hakea Hyrräverkkopalvelun kautta eivätkä ELY-keskukset voi vielä maksupäätöksiä
tehdä. Halutessaan maksuhakemuksen voi kuitenkin jo jättää
paperilomakkeella.
Käytössä on jatkuva haku. Valintajaksoja on kolme ja ne päättyvät 29.2.,
31.5. ja 31.10.2016. Valintajaksot ovat samat kaikissa ELY-keskuksissa.
Toukokuun lopussa päättyvä valintajakso on Pohjanmaan ELYkeskuksessa elintarvikeketjuun liittyvä teemahaku. Teemaa ei rajata
erityisen tarkasti ja myös muita kuin teemaan liittyviä hankkeita on
mahdollista hakea ko. valintajaksolla. Toivottavaa on, että
elintarvikealan toimijat suunnittelisivat hankkeita mahdollisimman
laajassa yhteistyössä.
Yritystuet
Myös ensimmäiset yritystukipäätökset maaseutuohjelmaan on KeskiPohjanmaalla nyt tehty. Yritystukien maksaminen mahdollistuu
helmikuun puolivälistä lähtien.
Maatalouden investointituet
Maatalouden investointitukea on mahdollista hakea Hyrrä -järjestelmän
kautta ja ELY-keskus voi tehdä myös tukipäätöksiä Hyrrän kautta niihin.
Vuoden 2016 ensimmäinen valintajakso päättyi 15.1.2016 ja
hakemusten määrä osoitti, että maaseudulla on tulevaisuudenuskoa,
vaikka tuotehinnat vaihtelevat. Hakemusten joukossa on
uudisrakentamisinvestoinnit lypsykarjatalouteen, lihanautakarjatalouteen
ja sikatalouteen. Seuraavat valintajaksot päättyvät 15.3.2016 ja
15.8.2016.
Maatalouden investointitukiavustusten maksuja ja lainan nostolupia
voidaan alkaa hakea Hyrrässä viikosta 8 alkaen. Maksupäätösten teko ja
maksut alkavat maaliskuussa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin/Pohjanmaan ELY-keskus totesi Pohjanmaan
ELY-alueelta jätetyn eniten maatalouden investointihakemuksia koko
maassa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on kohdennettu 8 milj. €
käytettäväksi maatalouden investointitukiin ja 15 milj. € korkotukiin.
Nyt osoitetut varat eivät tule runsaasta hakemusmäärästä päätellen
riittävään koko vuodeksi.
Kehittämis- ja investointitukiin on käytettävissä Pohjanmaan ELYkeskuksen alueella 19,4 miljoonaa € vuosina 2014-2016. Edellisen
ohjelmakauden kokemuksen perusteella K-P:lle suuntautuva osuus olisi
noin 30 % eli noin 6-7 milj. € (riippuen hakemuksista).
Wacklin totesi lisäksi, että maaseuturahaston puolella on kuluvalla
kaudella käytössä vastaava menettely kuin ESR valmistelussa.
Hanketoimijoiden kanssa ei neuvotella hakuprosessin aikana (lähtöisin
komissiosta ja MAVIn ohjeistuksesta). Hakijoiden neuvonta tapahtuu
hakuprosessin ennen ja jälkeen.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT
RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN KOKEILUOHJELMA
KÄYNNISTYMÄSSÄ
Hallituksen kärkihankkeena on käynnistymässä hallitusohjelman
toimeenpanosuunnitelman mukainen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt
kuntoon” – kärkihanke 2016 – 2018.
Asiaa koskeva VN asetusluonnos on luonnosvaiheessa.
Asetusluonnoksen (29.1.2016) mukaan tuen tavoitteena on edistää
biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden
tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja
palveluratkaisuja sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä
biomassoista, mukaan lukien uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät
toimenpiteet osana tuettavaa hanketta.
Kyseessä on kokeiluohjelma, jonka tavoitteena on lisätä ravinteiden
talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä
alueilla, siten että vähintään 50 % lannasta ja
yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin
vuoteen 2025 mennessä.
Tarkoituksena on rahoittaa toimenpiteitä, joita ei voida pääsääntöisesti
rahoittaa muilla olemassa olevilla rahoitusinstrumenteilla (MAKEn
maatilainvestoinnit, yritys- ja hanketuet, TEM:n energiatuet, TEKES
yritystuet ja YM:n RAKI-ohjelma). Tuki kohdennetaan uusiin ja
innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin.
Kokeiluohjelmaan on varattu rahoitusta 12,4 M€ vuosille 2016 – 2018.
Rahoitusta voidaan myöntää sekä yrityksille että yksityis- tai
julkisoikeudellisille yhteisöille. Ohjelmaa tulee hallinnoimaan MMM:n
valtuuttamana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tuki tulee haettavaksi
huhti-toukokuussa riippuen siitä, miten VNA käsittely etenee.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tarkemmin hakumenettelystä
myöhemmin, kunhan asetusluonnos ensin hyväksytään.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Helvi Riihimäki toi lisäksi esille, että Pohjanmaan TEtoimisto on jättänyt ministeriöön hakemuksen liittyen osatyökykyisten
työllistämiseen. Ratkaisu siitä, mitkä TE-toimistot pääsevät mukaan
saataneen maaliskuun aikana.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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14 § OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä
kokouksia/tilaisuuksia:
22.2.
25.2.
3.3. (siirtynee)
14.3. siirtynyt 15.3.
5.4.
11.4.
12.4.
28.4.
9.5.
18.-19.5.
26.5.
13.6.

Maakuntahallitus
MYR
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Seurantakomitean sihteeristö
MYR
Maakuntahallitus
Seurantakomitea (EAKR, ESR), Pohjois-Suomessa
Sihteeristö
Maakuntahallitus

Muita alueellisia tilaisuuksia:
7.4.2016
30.-31.8.

Kuntaliiton aluepäivä Keski-Pohjanmaalla
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous Kokkolassa

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että
sihteeristön kokous 3.3. siirtyy mahdollisesti pidettäväksi myöhemmin.
Maakuntahallituksen seuraava kokous on siirtynyt päivällä, eli pidetään
15.3. (ei 14.3.).
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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15 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous
pidetään 28.4. klo 9.00.
Mikäli erityistä tarvetta ilmenee, niin yksittäisten asioiden tai
hankkeiden käsittely voidaan järjestään ns. kirjallista menettelyä
käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
28.4. klo 9.00.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

