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Sihteeristö 2/2015

13.2.2015/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Mäkivirta ja Ilkka
Rintala. Lisäksi todettiin, että Terttu Kortteen varaedustajana sihteeristössä toimii jatkossa yritysasiamies Tuija Lambacka.
---
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Sihteeristö 1/2015
Sihteeristö 2/2015

20.1.2015/§2
13.2.2015 § 2

2 § SMART SERVICES – PALVELUKONSEPTIT MONIALAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
(300091)
Hakija:
Jyväskylän yliopisto
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 582 674 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Maakunnan alueen suurteollisuus on alueella teetettyjen selvitysten mukaan jo viritetty tuottavuushuippuunsa, eikä sieltä ole odotettavissa uuden kasvun veturia. Alueen pk-yrityksissä on suurin potentiaali toimia
alueen liiketoiminnan kasvun edistäjänä. Teollisessa internetissä on
mahdollisuus tuottavuusloikkaan, mutta tuottavuus kääntyisi reippaaseen
kasvuun jo pelkällä tietotekniikan käytön lisääntymisellä alueemme pkyrityksissä. Tieto- ja viestintäteknologiaa paljon käyttävät toimialat ovat
luoneet lähes puolet tuottavuuden kasvusta ajanjaksolla 1998-201, eikä
niiden kontribuutio ole viime vuosina supistunut. ICT:n tuoma tuottavuuden kasvu tapahtuu kolmesta suunnasta: koulutuksen kautta eli investoinneista henkiseen pääomaan, investoinneista aineelliseen pääomaan sekä toimintatapojen muutoksesta, jonka uusi teknologia tekee
mahdolliseksi. Pk-yrityksissä on paljon potentiaalia teknologioiden hyödyntämiselle, mutta uusien ICT-teknologioiden ja työkalujen (teollinen
internet, Pilvipalvelut, Big Data, Paikkatieto jne.) osaamisen siirto pkyrityksiin on haasteellista. Vasta harvan yrityksen ylimmässä johdossa
ymmärretään digitalisoitumisen merkitys ja mahdollisuudet teollisen
valmistuksen ja palvelutuotannon yhdistämisessä.
Tavoitteet ja hankkeen odotetut tulokset
o Tieto- ja viestintäteknologian käyttö alueen yrityksissä lisääntyy,
etenkin mobiiliratkaisujen ja pilvipalveluiden hyödyntämisessä
o Kehittämispilotteihin osallistuvien yritysten tuottavuus ja kilpailukyky kasvaa ICT:n lisääntyneen hyödyntämisen kautta
o Alueelle tulee uutta tietämystä sekä uusia innovaatioita projektin
teknologioita tutkimalla sekä yhdistämällä niitä yksikön muuhun
toimintaan sekä yritysten ideoihin ja toteutuksiin
o Projekti mahdollistaa rakennetun pilotti- ja toimintaympäristön käytön yrityksille toteutettavien sovellusten sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan alustana
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Sihteeristö 1/2015
Sihteeristö 2/2015

20.1.2015/§2
13.2.2015 § 2
o Syntyy uutta osaamista ja tietoa teknologioista ja ratkaisuista ja se
jalkautuu yrityksiin sekä koulutus-/tutkimustoimintaan
o Yrityksiin syntyy uutta digitaalisen ympäristön t&k&i –toimintaa
sekä siihen liittyvää yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa
o syntyy SmartService –palvelutoimintamalli siirtämään osaamista ja
teknologiaa yrityksiin kustannustehokkaammin, ketterämmin ja laadukkaammin
o Luodaan uutta työtä sekä työpaikkoja
Sovellettavien teknologioiden osalta keskitytään muutamaan ict-alan uuteen ja laajasti sovellettavaan teknologiaratkaisuun, joihin hankkeen toteuttajalla on hyvä osaaminen ja aikaisempaa kokemusta niiden siirtoon
liittyvistä haasteista. Tällaisia osa-alueita ovat mm. langaton tiedonsiirto,
mittaus- ja monitorointiratkaisut, karttapohjaiset ratkaisut, massadatan
käsittely, avoimen lähdekoodin alustat ja nfc. Osa-alueiden lopullinen
valinta tehdään projektin aikana.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeella tavoitellaan uudenlaista palvelutoimintamallia, jossa uuden
teknologia siirto yrityksiin tapahtuisi nykyistä helpommin, nopeammin
ja kustannustehokkaammin.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan yritykset ja potentiaaliset yrittäjät liiketoimintaideoineen sekä liiketoimintaosaamista kehittävä toteuttajaorganisaation henkilöstö. Projektiin otetaan
mukaan korkeintaan 20 yritystä, joita haetaan avoimen haun kautta. Lisäksi yrityksiä voidaan tarvittaessa lähestyä myös suoraan.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Projektin toiminta- ja pilotointiympäristön rakentaminen
2) Kehittämispilottien toteuttaminen yhteistyössä yritysten kanssa, joissa etsitään uusia ratkaisuja ja innovaatioita
3) Nopeamman ja dynaamisemman SmartService –toimintamallin kehittäminen osaamisen ja teknologian siirtämiseksi yrityksen toimintaympäristöön
4) Osaamisen ja tiedon siirto koulutustoiminnan ja tutkimuksen tueksi
Määrälliset tavoitteet
Osallistuvat yritykset
Uudet t&k –työpaikat
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –
toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen
tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
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13.2.2015 § 2
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen toiminnan tuloksena yliopistokeskuksessa on saatu aikaan uusi palvelutoimintamalli, jolla voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti
siirtää osaamista, teknologiaa ja uusia ratkaisuja yrityksiin. Kertynyttä
mallia sekä siihen liittyvää osaamista tullaan hyödyntämään alueen kasvuyritysten kehittämiseksi hankkeen päätyttyä sekä myös alueen koulutustoiminnan ja toiminnan tukena. Projektissa rakennettua pilotti- ja toimintaympäristöä voidaan hyödyntää yritysyhteistyössä hankkeen päätyttyäkin. Projektin päätyttyä rakennettua pilottiympäristöä pyritään jatkokehittämään yritysten ja teknologioiden muuttumisen mukaan.
Hankkeen aikana toteutetaan teknologisia kehittämispilotteja osallistuvien yritysten kanssa. Kehittämiskokonaisuuksissa saavutetut tulokset jäävät yrityksiin hyödyttäen niitä mahdollisesti pitkän aikajänteen ajan.
Hankkeen tuloksia ja hankittua teknologian osaamista siirretään yrityksiin, esim. liittyen liiketoimintatiedon hallinta ja integrointi, avoimen
lähdekoodin mahdollisuudet, osaaminen uusista teknologioista jne.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

440 865
27 000
9 000
105 809
582 674

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
- Kosek 84 957
- Kaustisen stk 25 751
Muu julkinen/KYC (omarah)
Yksityinen
Yhteensä

407 872
110 709

70 %
19 %

29 133
34 960
582 674

5%
6%
100 %

Hanke ollut Kaustisen stk:n johtoryhmän käsittelyssä 18.12., jolloin
merkitty tiedoksi. Kaustisen stk johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran
4.2. Kosekin hallitus käsittelee hankkeen 21.1.
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen pääpaino ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä liiketoiminnan kehittämistarpeiden mukaan,
ei sukupuolivalikoivasti.
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Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen ovat myönteiset. Immateriaaliset tuotteet ja palvelut eivät kuormita luontoa samoin kuin perinteiset teollisuuden alat ja mm. matkustustarve vähenee.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Rahoittajan suhtautuminen
hankkeeseen on myönteinen. Varsinainen päätösesitys tehdään kokouksessa.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitetään uusi palvelutoimintamalli
alueelle. Palvelutoimintamallin avulla mahdollistetaan uusimman tiedon,
ICT-alan osaamisen ja teknologioiden siirto sitä hyödyntäviin yrityksiin
entistä helpommin, nopeammin ja kustannustehokkaammin. Alueelle
syntyy uutta osaamista, tietoa teknologioista ja ratkaisuista sekä uusia
innovatiivisia ratkaisuja, jotka myös jalkautetaan sekä koulutus/tutkimustoimintaan että alueen yrityksiin.
Käsittely: Todettiin, että hankkeesta ei ole tehty vielä kuntarahapäätöksiä. Todettiin lisäksi, että kyseessä on deminis - hanke. Liitto on pyytänyt ELY-keskuksen yritystutkijoilta kannanottoa/näkemystä hankkeeseen, koska hanke toimii yritystukirahoituksen rajapinnassa. Kannanottoa ei ole vielä saatu.
Puheenjohtajan/kehittämisjohtaja uusi esitys: Hankkeen käsittely
siirretään sihteeristön seuraavaan kokoukseen (13.2.), koska hankkeen
kuntarahapäätökset eivät ole vielä varmistuneet.
Sihteeristön päätös: Hankkeen käsittely siirretään sihteeristön seuraavaan kokoukseen (13.2.), koska hankkeen kuntarahapäätökset eivät ole
vielä varmistuneet.

Sihteeristö 13.2.2015 § 2
Kosekin hallitus teki 28.1.2015 kielteisen päätöksen hankkeesta.
Samoin Kaustisen johtoryhmä kokouksessaan 4.2.2015.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työstä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Perustelu: Rahoittajan suuntautuminen hankkeeseen oli myönteinen,
mutta hankkeelle suunniteltu kuntarahoitus (110 709 €) ei toteutunut.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työstä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta edellä esitetyin perustein. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, hanke
viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Jonne Sandberg saapui § käsittelyn aikana klo 9.45.
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3 § KOHTAAMO (300712)
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1.Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.3.2015-28.2.2017
Kokonaiskustannusarvio: 314 420 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Hanketta on valmisteltu jo pitkään tutustumalla Suomessa toteutettuihin
yrityshautomo ja kiihdyttämö hankkeisiin ja niissä saavutettuihin tuloksiin. Suurin osa yrittäjistä työskentelee yksin, eikä verkostomaista työskentelyä juuri ole. Tämä vaikuttaa suoraan yrittäjän jaksamiseen, osaamiseen ja haluun kehittää yritystään. Hankkeen avulla saadaan yrittäjät
kohtaamaan keskenään ja näin löytämään uusia yhteistyön muotoja, tapoja tuottaa yhteisiä palveluja tai tuotteita sekä hyötymään yhteisistä
toimitiloista.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan pienyrityksissä ja luoda näin uusia työpaikkoja. Kasvun edellytyksiä luodaan
perustamalla pienyrittäjien oma yhteisö KOHTAAMO, joka toimii paitsi
yhteisenä toimitilana, myös yrittäjien oppimisalustana.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeessa luodaan perinteisten yrityspalveluiden rinnalle uusia tapoja
ja rakenteita kehittää yrityksiä. Hankkeen tuloksena Kokkolaan syntyy
yrittäjäyhteisö, joka edesauttaa jäsentensä kasvua ja kehitystä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen pienyrittäjät.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Kohtaamo –infran luominen (tilat ja puitteet)
2) Kohtaamon järjestäytyminen ja markkinointi
3) Yhteisöllisyyden luonti Kohtaamoon
4) Kohtaamon siirtäminen yrittäjäyhteisölle
Määrälliset tavoitteet
Uudet tuella aikaansaadut pk-yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan tuen seurauksena
Pk-yritykset, joissa merkittävä tuella aikaansaatu liikevaihdon kasvu
tai henkilöstön lisäys*
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat *
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sihteeristö 2/2015

13.2.2015 § 3
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen pääpaino ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Hankkeeseen ei valita yrittäjiä sukupuolivalikoivasti.
Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen
· Taloudellinen kestävyys
o Hanke edesauttaa erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen
kestävää kehitystä vahvistamalla pienten yritysten kasvuedellytyksiä ja se mahdollistaa myös uusien yritysten syntymisen.
Yrittäjäyhteisön tuloksena syntyy uusia aineettomia tuotteita
ja palveluita jäsenille.
· Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
o Hanke edistää yrittäjäyhteisön jäsenten työhyvinvointia ja jaksamista
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kohtaamoa ei synnytetä hakijalle (KOSEK) tai alueen muille kehittäjille
vaan yrittäjille. Siksi hanke alusta saakka pyritään rakentamaan siten, että toiminta on mahdollisimman helppo siirtää yrittäjille. Tämä tehdään
mm. rakentamalla hankkeen hallinto siten, että hankkeelle perustetaan
oma johtoryhmä vastaamaan Kohtaamon toiminnasta ja tähän johtoryhmään osallistetaan Kohtaamo yrittäjät. Johtoryhmässä yrittäjät oppivat
käytännön tasolla mitä Kohtaamon pyörittäminen edellyttää.
Hankkeessa pilotoidut (onnistuneet) kokeiluton siirrettävissä osaksi KOSEKin yrityspalvelua.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

108 000
91 000
89 500
25 920
314 420

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
70 %
EU+valtio
220 052
Kunnat (omarahoitus)
78 650
25 %
Yksityinen rahoitus
15 718
5%
Yhteensä
314 420
100 %
Hankkeen omarahoitusosuus käsitellään Kosekin hallituksessa 18.2.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (TL 1, erityistavoite 1.1.) edellytyksellä, että hankkeen omarahoitusosuutta koskeva päätös on myönteinen. Rahoittaja varaa oikeuden tarkistaa vielä hakijan rahoitussuunnitelmassa esittämiä rahoitussuhteita.
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Sihteeristö 2/2015

13.2.2015 § 3
Perustelu: Hankkeen avulla luodaan alueelle verkostomainen yrittäjien
yhteisö, joka tukee yritysten kasvua ja kehitystä. Hankkeen avulla aikaansaadaan uudenlaista vertaistukea sekä kumppanuutta yritysten arjen
pyörittämiseen. Uusi pilottimainen toimintaympäristö, KOHTAAMO
mahdollistaa myös pk-yritysten uuden liiketoiminnan kehittämisessä,
erikoistumisessa sekä verkostomaisessa yhteistyössä. KOHTAAMO –
hankkeen tarjoamassa toimintaympäristössä yrityksille tarjotaan useita
eri toimintamalleja ideoiden ja innovaatioiden edistämiseksi ja kaupallistamiseksi, oman osaamisen lisäämiseksi, uusien kumppaneiden tapaamiseen, oman toiminnan ongelmien ratkaisemiseen sekä mahdollisien uusien sijoittajien kohtaamiseen. KOHTAAMO –hanke mahdollistaa ns.
”hautomomallin” aloittaville yrityksille, jotka pystyvät heti toiminnan
suunnitteluvaiheessa verkostoitumaan jo toiminnassa olevien yritysten
kanssa.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisesti.
---
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4 § AKTIVOI (300773)
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 785 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on rakennettu pitkälti korjaavan
toiminnan näkökulmasta. Painopisteen muuttaminen ennaltaehkäisevään
suuntaan tunnistetaan, mutta työvälineet siihen ovat vielä varsin puutteelliset. Kansainvälisten tutkimusten mukaan fyysisestä inaktiivisuudesta on tullut suuri terveysriski maailmanlaajuisesti. Paras keino hallita sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavia kustannuksia on lisätä ihmisten toimintakykyisiä elinvuosia. Fyysisen aktiivisuuden lisäämistä tarvitaan
kaikissa ikäryhmissä. Nyt esitettävän hankkeen taustalla ovat Kokkolan
yliopistokeskuksen aikaisemmin toteuttamat pääasiassa fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja mittaukseen liittyvät tutkimus- ja kehittämishankkeet. Aktivoi –hankkeessa kohteena on uusien palvelu- ja tuotekonseptien kehittäminen, joita ei ole aikaisemmissa hankkeissa kehitetty. Uutena
asiana on myös se, että tässä hankkeessa otetaan koko ihmisen elämänkaari mukaan.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää
terveyttään, kuntoaan ja toimintakykyään.
Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa Kokkolan kaupungin ja KeskiPohjanmaan asemaa aktivoivana maakuntana ja hyvinvointiteknologian
keskuksena.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeessa pyritään kehittämään palvelu- ja tuoteratkaisuja, jotka aktivoivat ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Tällaisia ennaltaehkäiseviä ja fyysisesti aktivoivia palvelu- ja
tuoteratkaisuja on toistaiseksi kehitetty hyvin vähän. Tärkeänä toimintatapamuutoksena, jota hankkeella haetaan, on liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien
ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
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Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
1) ihmiset, jotka ovat vaarassa passivoitua eivätkä liiku tarpeeksi
2) teknologia- ja palveluyritykset
3) julkiset organisaatiot
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Hanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen
1) Aktivoi 1 (kohderyhmänä koululaiset 13-18 v)
2) Aktivoi 2 (kohderyhmänä työikäiset 18-65 v)
3) Aktivoi 3 (kohderyhmänä seniorit 65+)
Keskeiset toimenpiteet osahankkeissa:
- kuntokartoitukset ja mittaukset
- interventioiden toteuttaminen
- vaikuttavuuden arviointi pilottihankkeissa
- palvelujen ja teknologian arviointi
- tuote- palvelukonseptien kuvaamiset
- kuva- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen
Hankkeessa ”elävänä laboratoriona” ja pilottiympäristönä toimivat niin
koulun oppilasryhmät, fyysisesti passiivista työtä tekevät työyhteisöt
kuin itsenäisesti kotona asuvat yli 65-vuotiaat.
Yritykset ja muut toimijat otetaan mukaan pilottihankkeisiin kehittämään uusia tuotekonsepteja ja toimintamalleja. Yritykset ovat osittain
tiedossa, mutta uusia haetaan myös hankkeen aikana. Yritykset ovat
hankkeessa mukana kehittämässä palveluja eivätkä saa suoraan liiketoiminnallista hyötyä tai valmiita tuotteita hankkeesta.
Määrälliset tavoitteet
Uudet tutkimus- tai t&k –työpaikat*
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset*
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –toiminnan
tai t&k&i –yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa*
Uudet innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristössä yhteistyötä tekevät yritykset

4
10
3
3
5

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat miehiin ja naisiin samalla tavalla.
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen.
Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen
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·
·

Taloudellinen kestävyys/aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Hankkeessa luodaan erityisesti uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus: Hanke
edistää erityisesti ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Tavoitteena on siirtää hankkeessa saadut tulokset yrityksiin, kuntiin ja
käytäntöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Tuotekehittely hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksissä on jatkuvaa toimintaa ja tätä
kautta tulokset tullaan hyödyntämään hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen kohteena olevaa toimintaa tullaan jatkamaan ja hyödyntämään
myös yrityskonsortion ja julkisten kumppaneiden jatkuvassa yhteistoiminnassa.
Kustannusarvio
Palkkakustannukset
Ostopalvelu
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä

579 757
28 100
38 000
139 143
785 000

Rahoitussuunnitelma
EU+valtio
Kunnat
- Kosek
- Kokkolan kaupunki
Muu julkinen rahoitus (omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

549 500
157 000

70 %
20 %

39 250
39 250
785 000

5%
5%
100 %

Kosek on tehnyt hankkeen kuntarahasta myönteisen päätöksen.
Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee hankkeen kuntarahan 9.2.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, ehdolla että hankkeen kuntarahoitus kokonaisuudessaan varmistuu. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Perustelu: Hanke tukee täydellisesti Keski-Pohjanmaan maakunta- ja
hyvinvointistrategiaa, jossa korostetaan erityisesti nuorten ennaltaehkäisyn, työikäisten työssäjaksamisen ja ikääntyvien ihmisten terveyden
vaalimisen tärkeyttä omaehtoisin keinoin. Hanke luo valmiuksia uusien
ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hyvinvointiteknologian
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yritykset ovat tiiviisti mukana hankkeen tulosten hyödyntämisessä ja
saavat luotettavaa käytännön kokemusta ja tutkimusaineistoa käyttöönsä.
Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupunginhallituksen päätös 9.2.
hankkeen kuntarahaosuudesta on ollut myöteinen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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5 § TEKNINEN TUKI 2014-2020
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
teknisen tuen jakautumisesta eri ELY-keskusten ja maakunnan liittojen
välillä on päätetty valtioneuvostossa 12.6.2014,
TEM/1178/09.02.01/2014.
Koko ohjelmakauden tekninen tuki on yhteensä 77 969 952 €, josta
EAKR:n osuus on 60,55 % ja ESR 39,45 %. ESR tekninen tuki käytetään kokonaisuudessaan kaikille yhteisiin kuluihin ja EAKR tekninen
tuki jaetaan ministeriöiden (TEM, STM), RR ELYjen ja maakunnan liittojen kesken.
Ohjelmakauden 2014-2020 tekninen tuki viranomaisittain:
€
ESR
Kaikille yhteiset kulut
EAKR
TEM
STM
RR ELY Häme
RR ELY Keski-Suomi
RR ELY Pohjois-Pohjanmaa
RR ELY Etelä-Savo
Lapin liitto
P-Karjalan maakuntaliitto
Uudenmaan liitto
Pirkanmaan liitto
Yhteensä

30 761 292
30 761 292
47 208 660
5 815 239
421 019
3 719 059
6 276 400
9 870 711
8 108 641
3 493 054
3 118 798
4 210 377
2 175 362
77 969 952

%
39,45 %
39,45 %
60,55 %
7,46 %
0,54 %
4,77 %
8,05 %
12,66 %
10,40 %
4,48 %
4,00 %
5,40 %
2,79 %
100 %

Ensimmäiset eli vuoden 2014 teknisen tuen jakopäätökset on tehty.
Lapin liitolle osoitettu vuoden 2014 tekninen tuki on yhteensä
469 835 €. Jako Pohjois-Suomen ohjelma-alueen maakuntien (Lappi, PP, Kainuu, K-P) tehdään lähtökohtaisesti maakunnittaisten EAKR ohjelmavarojen suhteessa. Jaossa on kuitenkin huomioitu Lapin liitolle
koordinaatioon osoitetut varat (30 000 €) sekä Keski-Pohjanmaan liitolle
osoitettu 15 000 € lisärahoitus.
Vuoden 2014 teknisen tuen jakoesitys ja siihen liittyvä teknisen tuen
hankkeiden valmistelu oli esillä Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän
kokouksessa 3.2.2015. Lähtökohtana oli, että kukin maakunta valmistelisi oman tekninen tuen hankkeen ja koordinoiva liitto toimisi vain rahoittajana. Asiaa palataan ja sitä tarkennetaan vielä.
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Vuoden 2014 teknisen tuen jako maakunnittain (maakuntien liitot):

P-P liitto
Lapin liitto
Kainuun
liitto
K-P liitto

Kehyksen
mukainen
% osuus
45,309 %
32,682 %
13,682 %
8,244 %

Kehyksen Lisäraha Tekninen tuki Htv
2014 yhteenmukainen (€)
sä (€)
osuus (€)
192 488,49
192 488,49 3,21
139 197,19
30 000
169 197,19 2,82
58 125,92
58 125,92 0,97
35 023,40

15 000

50 023,40

0,83

Muut maakunnat ovat tulleet vastaan teknisen tuen jaossa siten, että
Keski-Pohjanmaan kehyksen mukaista osuutta on nostettu 15 000 eurolla. Vuoden 2015 hallinnointiresurssit ovat K-P liiton osalta turvatut,
koska vuoden 2015 loppuun saakka on käytettävissä vielä ohjelmakauden 2007-2013 teknisen tuen varoja. Uuden ohjelmakauden vuoden
2015 teknisen tuen varat saataneen myös käyttöön jo alkuvuodesta 2015.
Teknisen tuen merkittävän vähenemisen haitat tulevat konkretisoitumaan
Keski-Pohjanmaan liiton osalta vuodesta 2016 eteenpäin, mikä on hyvä
jo nyt huomioida.
Tällä hetkellä huoli on lähinnä Keski-Suomen ELY-keskuksen vähenevien teknisen tuen resurssien kohdentamisesta niin, että rakennerahastotoiminta ei Keski-Pohjanmaalla vaarannu. Teknisen tuen henkilövähennykset toteutetaan jo helmikuussa 2015.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön käy tarvittavan keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Marko Muotio kertoi, että entiset valmistelijat (Kytösaari,
Muotio) jatkavat ESR hankevalmistelua Keski-Pohjanmaan osalta, mutta
samalla heidän työkenttänsä laajenee kattamaan vähintään kaksi muuta
maakuntaa. ESR maksatukset hoidetaan jatkossa K-P:n hankkeiden osalta Seinäjoelta käsin. Helmikuun aikana tarkentuvat muut ELYä koskevat
henkilöstöasiat.
Tom Saksa kertoi lyhyesti Kokkolan yritystukikäsittelyä koskevasta tilanteesta. Toimintamäärärahoja koskevat YT:t ovat meneillään ja lopputulema on vielä auki. Ilmeisesti esittelyoikeus tulee Kokkolassa säilymään, mutta henkilöstömäärästä ei ole vielä tarkempaa tietoa eikä myöskään siitä laajeneeko työkenttä.
Kaj Lyyski totesi, että tehtävänä on varmistaa yritystukipalveluiden riittävä saatavuus Keski-Pohjanmaalla, joka on tärkeä liiton edunvalvonnallinen asia, joka on hyvä ottaa esille myös maakuntahallituksessa. Lyyski
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nosti esille, että Keski-Suomen ELY-keskuksen teknisen tuen resurssit
tulisi kohdistaa suhteutettuna kunkin maakunnan rahoituskehykseen.
Anneli Kentala totesi, että myös maakunnassa on huoli riittävistä resursseista yritystukien käsittelyn osalta.
Sihteeristön päätös: Merkittiin teknistä tukea koskeva pykälä ja käyty
keskustelu tiedoksi.
---
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6 § AVATTAVA EAKR HAKU KESKI-POHJANMAALLA
Keski-Pohjanmaalla avataan seuraava EAKR haku Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan maaliskuun 2015
alussa.
Haussa ovat mukana sekä Keski-Pohjanmaan liitto että Keski-Suomen
ELY-keskus (ympäristöteknologiahankkeet).
Avattavista EAKR –hakuteemoista on käyty keskustelua viikolla 3 kokoontuvissa maakuntaohjelman teemaryhmissä sekä teemaryhmien puheenjohtajien yhteisessä kokouksessa 5.2.
Esitykset avattavista teemoista:
Sähköisten palvelujen kehittäminen
Painotuksena digitaalisen teknologian mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen
o digitalisaation tuomien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen
o digitaaliset ratkaisut pk-yritysten palvelu- ja tuotantoprosessien kehittämisessä
o Big data = suurten, järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaan hyödyntäen
o uudet innovatiiviset ratkaisut julkisella sektorilla
o yhteistyöverkoston muodostaminen digitalisaation alalle
Perustelu: Digitalisoituvassa maailmassa keskeisenä menestystekijänä
on laadukkaan tiedon tuottaminen, jakaminen, hyödyntäminen, soveltaminen sekä kaupallistaminen. Tavoitteena on aikaansaada uutta liiketoimintaa, uusia toimintamalleja ja luoda uusia verkostoja sähköisten palvelujen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Tärkeässä roolissa ovat yksityisen sektorin lisäksi julkinen sektori, kunnallisten palvelujen sähköistäminen ja sitä kautta saatavat taloduelliset hyödyt ja säästöt.
Yritysten kilpailukyvyn ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Painotuksena uudet ratkaisut yritysten kehittämispalveluihin:
o uuden yritystoiminnan ja yrittäjyyden tukeminen
o yrityksiä tukevien alueellisten kehittämispalveluiden ja yrityskehittämisen välineiden tuotteistaminen
o olemassa olevien yritysten neuvontapalveluiden kehittäminen
sekä toimijoiden verkostoituminen
o uusien ratkaisujen tuominen yritystoiminnan kehittämiseen ja
yrittäjyyden tukemiseen
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Perustelu: Tavoitteena on pk-yritysten tukeminen siten, että ne voivat
kasvaa alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä
osallistua innovointiprosesseihin. Tavoitteena on lisätä valmiuksia synnyttää innovatiivisia tuotteita, palveluita, ja kasvuyrityksiä nopeasti
muuttuvassa ympäristössä. Alueellisten yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja tarjoajien organisaatioiden yhteistyön merkitys kasvaa.
Neuvontapalvelujen kehittämisen ja verkostoitumisen lisäksi on alueella
tuotettava joustava malli yritysten kehittämiseksi ja alueellisten kehittämispalvelujen tuotteistamiseksi. Yritysten osaamisen kehittämiseksi on
asiantuntijoiden palkkaamista yrityksiin edistettävä.
Maaseutuyritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittäminen
Painotuksena vahvan ja monipuolisen alkutuotannon ja sitä palvelevan
yritystoiminnan kasvun vahvistaminen
o yritysten uudet tuotteet ja uudet markkinat
o yritysten tuotantoprosessien tehokkuuden kehittäminen
o yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen
o maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten lisääminen
Perustelu: Maaseutu ja sen yritykset ovat haasteiden edessä toimintaympäristön muutosten ja lähitulevaisuuden kehityksen keskellä. Muutokset
koskettavat alueen vahvaa alkutuotantoa ja sen vaikutuksessa toimivaa
elinkeinotoimintaa. Yritysmäisesti johdettavat maatilat ovat yleistymässä, tilakoot ja suurtuotanto yleistyvät. Tämä asettaa uusia haasteita ja
tarpeita niin investoinneille, tuotantoprosesseille, johtamiselle ja liiketoimintamalleille. Maaseutuyritysten kilpailukyvyn sekä kannattavuuden
kehittämiseksi on tehtävä monipuolisesti kehittämistoimenpiteitä. Parhain hyöty tullaan saavuttamaan sillä, että kehittämistoimenpiteet rahoitetaan yhteistyössä Maaseutuohjelman kanssa. Näin pystytään tarjoamaan monipuolinen ja joustava kehittämispaketti yritysten tarpeisiin.
Ympäristöteknologiaa edistävä yritystoiminta
Painotukset vielä auki
Esityslistan mukana on jaettu laajempi kooste teemoista, joissa on esitetty myös eri teemoihin soveltuvat toimintalinjat ja erityistavoitteet.
Puheenjohtajan ehdotus: Sihteeristö käy keskustelun ja päättää avattavista EAKR hakuteemoista. Erityisesti keskustelua vaatii maaseututeema
(yhteensovitus maaseuturahaston kanssa), jonka osalta painotukset ovat
vielä auki.
Käsittely: Sihteeristölle jaettiin ympäristöteemaa koskeva tarkempi ehdotus.
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Jonne Sandberg toivoi kansainvälisyyden sisällytettäväksi kaikkiin avattaviin teemoihin.
Todettiin, että Keski-Pohjanmaan liitto käy vielä keskustelun ELYkeskuksen kanssa yhteensovituksesta maaseuturahaston kanssa (erityisesti maaseututeema).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi esitetyt teemat avattavaksi tiivistettynä seuraavasti:
1) Sähköisten palvelujen kehittäminen (painotuksena digitaalisen teknologien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, myös julkisella
sektorilla)
2) Yritysten kilpailukyvyn ja liiketoimintaosaamisen ja kannattavuuden
kehittäminen (painotuksena uudet ratkaisut yritysten kehittämispalveluihin sekä vahvan ja monipuolisen alkutuotannon ja sitä palvelevan yritystoiminnan kasvun vahvistaminen)
3) Ympäristöteknologia ja energiatehokkuutta edistävä toiminta
Kansainvälisyys huomioidaan läpileikkaavana kaikissa teemoissa.
Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee ja tarkentaa avattavan haun tämän
pohjalta.
---
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7 § STM:N ESR HAKU AUKI TL 3 TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS
Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun Työ, työkyky ja innovaatiot -teemaan toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Hakuaika on 2.2.2015 - 18.3.2015.
Tässä hankehaussa haetaan valtakunnallisia hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet), joissa:
·

·

·

·

kehitetään innovatiivisia työhyvinvointia sekä työssä jaksamista
edistäviä vaikuttavia ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja,
palveluja ja johtamiskäytäntöjä kiinnittämällä erityisesti huomiota nuoriin, ikääntyviin, osatyökykyisiin ja vammaisiin
vahvistetaan työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä sekä
kehitetään työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi
tehostetaan työterveysyhteistyötä sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä ja kehitetään innovatiivisia ja vaikuttavia
toimintakäytäntöjä työurien pidentämiseksi ja työkyvyttömyyden
ehkäisemiseksi
parannetaan ei-työsuhteisten ja epätyypillisissä työsuhteissa
työskentelevien työhyvinvointia ja edistetään heidän tasaarvoaan työterveyshuollon ja työturvallisuuden näkökulmasta

Lisätietoa hausta www.rakennerahastot.fi –sivustolta.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8 § VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN T&K –HANKKEIDEN HAKU
KEVÄÄLLÄ 2015
Kansallista t&k -rahoitusta haettavana valtakunnallisiin hankkeisiin:
maaseudun kiinteistökohtainen infra, logistiikka ja liikennepalvelut.
Viestiä pyydetään välittämään eteenpäin mahdollisille hakijatahoille.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana rahoitusta valtakunnallisiin maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeisiin (maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän hankkeet) seuraaviin teemoihin:
·

·

maaseututeknologian ja maaseudun resurssitehokkaan infran (vesi, jätevesi, jäte ja energia) kehittäminen kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla ja/tai kiertotalouden edistäminen maaseudulla sekä neuvonta ja tiedotus (esimerkiksi: piensähköntuotanto, kompostikäymälät, maakellarit, lämmitysjärjestelmät ja tulisijat)
eri toimijoita yhdistävien maaseudun logistiikkaratkaisujen ja
liikennepalvelujen kokeilu esim. yhdistelemällä kuljetuksia, sekä kokeiluista saatujen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen valtakunnallisesti ja toisaalta myös mahdollisten pullonkaulojen esiin tuominen ja niihin ratkaisujen hakeminen

Jaettavana on yhteensä noin 300 000 euroa. Tavoitteena on rahoittaa yhdestä kolmeen 1–2-vuotista hakuteemojen mukaista tutkimus- ja/tai kehittämishanketta sekä muutama hakuteemojen mukainen, valtakunnallisesti merkittävä kokeiluhanke (korkeintaan 10 000 euroa / kokeilu).
Hakemukset tulee toimittaa 30.3.2015 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.
Rahoituksen kriteerit ja hakuohjeet löytyvät TEM:n sivuilta:
https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehitta
minen/maaseutupolitiikka/tutkimus-ja kehittamishankkeet/rahoituksen_hakeminen
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Jaana Ojutkangas-Änäkkälä totesi, että Kaustisen seutukunta
on ainakin valmistelemassa yhteistyössä E-P ELY-keskuksen kanssa
kutsujoukkoliikenteeseen liittyvää selvityshanketta ao. hakuun.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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9 § YRITYSTUKIA KOSKEVA RAPORTOINTI SIHTEERISTÖLLE JA MYRRILLE
TEM on ohjeistanut ELY-keskuksia maakunnan yhteistyöryhmälle toimitettavista raporteista koskien yritystukihakemuksia ja päätöksiä.
Käsittelyssä olevat yrityksen kehittämisavustukset
ELY-keskus pyrkii lähettämään kerran viikossa uusimmat ”Haetut yrityksen kehittämisavustukset” -raportin TEM:n ohjeen mukaisesti.
Myönnetyt EAKR –rahoitteiset yritystuet
Lisäksi ELY toimittaa yhteenvedon MYRrille myönnetyistä EAKRosarahoitteisista avustuksista vähintään kerran vuodessa.
Yhteenvedon tarkemmasta tietosisällöstä sovitaan ELYn ja maakuntien
yhteistyöryhmien kanssa erikseen.
Haetut yritystuet ajalla 19.1.-4.2.2015(€)
Kokkola
63 Tietopalvelutoiminta
96 Muut henkilökohtaiset palvelut
Yhteensä

120 625
60 625
60 000
120 625

Sekä haetut yritystuet että tehtyjä päätöksiä koskevat tiedot olisi hyvä
saada aina kumulatiivisesti koko ohjelmakauden ajalta, jolloin se palvelisi paremmin ja suoraan ohjelmavarojen kohdentamisen kokonaiskuvaa
ja maakunnan liiton/MYRrin vastuulla olevaa ohjelman ja kokonaisvaikuttavuuden seurantaa ja arviointia.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy keskustelun tarkemmasta tietosisällöstä sekä asiaa koskevan esityksen ELY-keskukselle.
Käsittely: Todettiin, että myönnetyt yritystuet olisi hyvä saada toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain ohjelman kokonaisseurannan varmistamiseksi, kunnes EURAn kautta saatava raportointi mahdollistuu. Mm.
vähähiilisyyden seuranta tapahtuu erityistavoitteiden kautta. Todettiin,
että Tuija Puumala selvittelee raportointiasiaa TEMin ja Ely-keskuksen
suuntaan. Lisäksi todettiin, että mm. harvan asutuksen seuranta on vielä
avoinna oleva asia.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
---
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10 § AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
Suoritusvarauksen mahdollinen aikaistaminen ja jako
o alueiden tulee olla ”kuusalla” miten etenee ja tapahtuuko jako
määriteltyjen linjojen mukaan
Rahoituskehysten käytön seuranta ja hankkeet
o EURA raportteja ei ole vielä saatavissa
o Lapin liitto pyytää 16.2. hakujen päättymisen jälkeen tiedot
kaikilta P-S alueen maakunnilta (liitot ja ELYt) ja kokoaa P-S
yhteenvedon toteumasta/hankkeista
Vähähiilisyyden seuranta
o vähähiilisyyttä toteuttavien hankkeiden osuus tulee olla 25 %
EAKR volyymista
o kukin maakunta seuraa omalta osaltaan tavoitteen toteutumista
Yritystukilinjaukset/K-S ELY-keskus
o uuden ohjelmakauden yritystukilinjaukset ovat valmisteilla KS ELY-keskuksessa
o linjaukset on hyvä saada tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmälle niiden valmistuttua
Erityisrahoituksen kohdentaminen (IP)
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön käy tarvittavan keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Keskustelussa nousi yleisellä tasolla esille mm. seuraavaa:
- Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän tilanne kaikkinensa hyvä ja
myös resurssit kehittämistyöhön sekä yhteys elinkeinoelämään (mm.
suurteollisuus) hyvä
- mm. veneala ”aallonharjalla” tällä hetkellä
- maailma muuttunut ja nopeasyklisyys muotoutunut normitilanteeksi
julkisen hallinnon perustana ollut aikaisemmin ennustettavuus, joka
nyt painumassa unholaan (esimerkiksi suurteollisuus varovainen investoimaan ympäristöasioihin, koska direktiivit uudistuvat koko
ajan)
- kuntien vahva panostaminen elinkeinoelämään näkyy kuntataloudessa ja nyt panostettava kehittämisresursseja myös kuntatalouden kohentamiseksi
- tehtävä asioita rohkeasti myös toisin (esim. työllisyydenhoidon uudet
alueelliset kokeilut)
- koko maakunnan ja kuntien välisen yhteishengen luominen tärkeää
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Yritystukilinjauksiin liittyen ELY-keskuksen edustaja Tom Saksa toi
esille seuraavaa:
- linjaukset pitkälti vanhalta pohjalta
- käytettyjä koneita ja laitteita ei kuitenkaan jatkossa olla hyväksymässä rahoituksen piiriin (sama tulkinta myös maaseuturahaston osalta)
- yritysten omiin palkkakuluihin tulossa joitakin tarkennuksia
- mittavissa investointihankkeissa tukitasoharkintaa
Anneli Kentala ja Jaana Ojutkangas-Änäkkälä totesivat käytettyjä koneita ja laitteita koskevan rajoituksen olevan iso asia maaseudun pienille
yrityksille ja toivoivat siitä käytävän vielä keskustelua.
Sihteeristön päätös: Merkittiin pykälä ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Yritystukilinjaukset tuodaan seuraavaan maakunnan yhteistyöryhmän
kokoukseen 6.3. tiedoksi.
---
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11 § MAAKUNNASSAVIREILLÄ/VALMISTELUSSA OLEVAA
Keski-Pohjanmaalla on tällä hetkellä vireillä/valmistelussa mm. seuraavaa:
o Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä K-P:lle (mm. Kokkolan
yliopistokeskus ja Centria valinneet kärjekseen)
o ”Keski-Pohjanmaa ravinneneutraaliksi alueeksi”?
(mm. erillinen 6,5 milj. € kiintiö rannikon ELY-keskuksille MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta ympäristö/vesistöhankkeisiin).
o K-P:n työttömyyden rakenneselvitys
o Varautuva Keski-Pohjanmaa (turvallisuusselvitys)
o Kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen yhteisstrategia
aluekehityksen ja työllisyyden edistämiseksi Keski-Pohjanmaalla v.
2015-2020
o E-P:n, Pohjanmaan ja K-P:n maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmissa esille nostama yhteishanke ”Hyvinvointia kulttuurista yli
rajojen” käynnistymässä (saanut OKM:n kansallisen rahoituksen)
o IP alueen kaivannais- ja puutoimialan hakuihin osallistuminen
o K-P:n koulutustarjonta/rakenneselvitys?
Muita
o Vireillä olevat asetusmuutokset (mm. ELY-asetus)
o Koulutustarveselvitys 2020/OKM
o OECD tutkimus pohjaksi seuraavan ohjelmakauden 2020+ valmistelulle/NSPA
Muuta?
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely:
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Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä/Teppo Rekilä
- K-P vahvoilla LUKE (Luonnonvarakeskus) toiminnan suhteen
- esitys toimintapaikkarakenteesta saadaan maaliskuun loppuun mennessä
K-P ravintoneutraaliksi alueeksi/Teppo Rekilä
- Varsinais-Suomi pilotti alueena
- K-P:ta rohkaistu kotieläintuotannon osalta pilottialueeksi
- toimijat valmistelemassa hanketta haettavaksi em. 6 milj. € erityisrahoituksesta (josta Pohjanmaan ELY:n osuus 700 000 €)
- tavoitteena saada mahdollisimman paljon alueen ravinteista hyötykäyttöön
Työttömyyden rakenneselvitys/Ilkka Rintala
- tavoitteena TE-toimiston tietokannasta saatavan aineiston hyödyntäminen ja analysointi (toteutusmalli vielä auki ja selvittelyn alla)
- rakentava yhteistyö asian eteenpäin viemiseksi tärkeää; hyvä järjestää vielä neuvottelupalaveri TE-toimiston kanssa
Turvallisuusselvitys/Ilkka Rintala
- kyseessä pieni mutta tärkeä kuntalähtöinen (turvallisuustyöryhmä)
selvitys
- tavoitteena moniviranomaisyhteistyönä tehtävä ”käsikirja” kriisitilanteita varten ja niistä selviämiseksi
- Anneli Kentala toivoi työssä huomioitaksi myös kylät, ja miten niissä tulisi onnettomuuksiin varautua
Todettiin muut ajankohtaiset ja että K-P:n koulutustarjonta- ja rakenneselvitystyön käynnistäminen on vasta ajatustasolla.
Jaana Ojutkangas toi esille, että kuntarahoituksen hakujärjestelmän avaaminen siirtyy maaliskuun alkupuolelle.
Sihteeristön päätös: Merkittiin pykälä ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Teppo Rekilä poistui § käsittelyn aikana klo 11.00.
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12 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
EU-OHJELMATYÖHÖN JA HANKETOIMINTAAN LIITTYVÄÄ
AIKATAULUA
3.2.
4.2.
11.2.
13.2.
18.2.
20.2.
23.2.
4.3.
6.3.
11.3.
13.3.
23.3.
31.3.
2.4.
13.4.
23.4.
24.4.
5.5.
8.5.
18.5.
5.6.
15.6.

P-S koordinaatiotyöryhmä
Kaustisen stk johtoryhmä
Seurantakomitean sihteeristö
Sihteeristö
KOSEKin hallitus
IP koordinaatiotyöryhmä (video)
Maakuntahallitus
Kaustisen stk johtoryhmä
MYR
P-S koordinaatiotyöryhmä
Sihteeristö
Maakuntahallitus
KOSEKin hallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
IP koordinaatiotyöryhmä
MYR
Seurantakomitean sihteeristö
Sihteeristö
Maakuntahallitus
MYR
Maakuntahallitus

MUITA TIEDOSSA OLEVIA TILAISUUKSIA
Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlavuosi 2015 (useita tapahtumia)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 4.6. Kannuksessa
Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän kohtaamisfoorumi 2.9.
Pohjanmaan huippukokous 3.9. klo 12 Kokkolassa
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS
Yhteistyöryhmän seuraavat kokoukset on sovittu pidettäväksi 6.3. ja
24.4.
MYR 6.3.
Sihteeristö käy keskustelun asioista, jotka halutaan tai on tarpeen nostaa
6.3. yhteistyöryhmässä esille.
MYR 24.4.
24.4. kokouksen teemana on maaseutu, jolloin perehdytään tarkemmin
maaseudun kehittämiseen ja rahoituskanaviin sekä myös kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen Kokkolan kaupunkialueella (laadittu ”Minun
Kokkolani” Kokkolan kansalaislähtöinen strategia).
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
- Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
- Leader –toiminta
- Kansalaislähtöinen kehittäminen Kokkolan kaupunkialueella
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että seuraavaan MYR kokoukseen otetaan mahdollisesti esittely terveysteknologiateemasta ja yritystukilinjauksia koskeva
pykälä.
Todettiin lisäksi, että kansalaislähtöistä kehittämistä koskevassa strategian yhteydessä olisi hyvä nostaa esille keskustelu 3. sektorin työllistämismahdollisuuksista. Ilkka Rintala nosti lisäksi esille nuoret selkeänä
kohderyhmänä puhuttaessa työllistämisestä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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14 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Puheenjohtajan esitys: Todetaan ja käsitellään tarvittaessa muut esille
otetut asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, että muita asioita ei nostettu esille.
---
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15 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 13.3.
Keski-Pohjanmaan liitolle on jätettynä seuraavat hakemukset, joita ei ole
vielä sihteeristössä käsitelty:
o Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja
markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto
(300740)
o Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille –selvityshanke
(300774)
o Biolaakso II –Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä
(300841)
o PihviPerho starttaa – kehittämisosio (300883)
o PihviPerho starttaa –investointiosio (300886)
Edellä mainituista hankkeista otetaan sihteeristön 13.3. käsittelyyn ne,
joiden osalta tarvittavat asiat (ml. kuntarahoitus) ovat kunnossa listan
lähtöhetkeen (6.3.) mennessä.
Käsittelyyn tulevista ESR –hankkeista tai ylimaakunnallista hankkeista
ei ole vielä tarkempaa tietoa tässä vaiheessa.

Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 13.3. klo
9.30. Kokouksen esityslista lähtee 6.3.
Käsittely: Todettiin, että Kaustisen johtoryhmä on tehnyt myönteiset
päätökset Myynnin Foorumi hankkeesta ja PihviPerho starttaa hankkeista. Biolaaksohanke on käsittelyssä johtoryhmässä 4.3.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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