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5.10.2017/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA JÄSENMUUTOSTEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN 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. Lisäksi MYR on kokouksessaan 25.1.2017 nimennyt Anne Sormusen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 1.6.2017 hyväksynyt MYR sihteeristön edustukseen seuraavat muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
osalta:
Entinen varsinainen jäsen
Päivi Kentala

Uusi varsinainen jäsen
Anne Polso

Entinen varajäsen
(ei oltu nimetty)

Uusi varajäsen
Jukka Pakkala

Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9. nimennyt uudelleen maakunnan yhteistyöryhmän seuraavaksi valtuustokaudeksi (2017-2021).
Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää itselleen sihteeristön siten, että tukea
myöntävät viranomaiset ovat siinä tasapuolisesti edustettuina.
Sihteeristön tuleva kokoonpano vahvistetaan ensimmäisessä uuden valtuustokauden MYR:ssä 26.10.
Puheenjohtajan esitys:
1) todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
3) merkitään tiedoksi muutokset sihteeristön kokoonpanoon
Käsittely: Sovittiin, että kokouksen sihteeri laittaa jäsenehdotuspyynnöt sihteeristön edustajista, jonka pohjalta esitys sihteeristön kokoonpanoksi viedään
maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Harjunpää ja Marko Muotio.
3) Merkittiin tiedoksi muutokset sihteeristön nykyisessä kokoonpanossa, ja
että maakunnan yhteistyöryhmä nimeää jatkossa kokoontuvan sihteeristön
26.10. kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5.10.2017/§2

2§ MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO
EU -ohjelmakaudelle 2014-2020 nimettävästä maakunnan yhteistyöryhmästä ja
sen sihteeristöstä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014 § 24-28).
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja
sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovitusta varten maakunnan
yhteistyöryhmä.
Maakunnan yhteistyöryhmien toiminnan tulee jatkua keskeytyksettä maakuntauudistuksesta huolimatta, sillä ne ovat EU:n yleisasetuksen 5 artiklan mukaisia
kumppanuuselimiä maakunnassa.
Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.
Maakunnan yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja
tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä.
Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Maakuntahallitus nimeää myös
yhteistyöryhmän puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu
luottamushenkilö, sekä yhteistyöryhmässä olevien tahojen ehdotuksesta
kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä.
Yhteistyöryhmä nimeää itselleen sihteeristön siten, että tukea myöntävät
viranomaiset ovat siinä tasapuolisesti edustettuina. Sihteeristön tehtävänä
on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtävät.
Maakuntahallituksen kokouksessaan 18.9.2017 nimeämän maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano (varajäsenet suluissa):

Alueen kunnat ja maakuntaliitto
Mattila Stina (Järvenpää Jussi)
Isosaari Piia (Weizman Ben)
vahvistetaan 2.10. maakuntahall
Alpia Arto (Ahonen Esko)
Jylhä Petri (Hillukkala Jukka)
Johanna Paloranta (Seppo Tastula)
Arto Pihlajamaa (Ulla-Riitta Harju)

Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kaski Kaj (Uusimäki Minna)
Hermans Harriet (Wacklin Sirkku)
Rantala Aulis (Östergård Anders)
Saksa Tom (Kojola Vesa)
Varhama Harri (Lindell Tove)
Riihimäki Helvi (Löfberg Mats)
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Keski-Suomen ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY/Team Finland palv.
L-S aluehallintovirasto, AVI
Pohjanmaan TE-toimisto

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä
ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä
Järkkälä Mervi (Hankisalo Kimmo)
Jyrinki Jouni (Haavisto Lea)
Erkkilä Paula (Häkkinen Juha)
Partanen Petri (Saarinen Vesa)
Saari Esa (Vähämäki Sari-Kaarina)
Kosonen Jaakko (Panula Kirsi)
vahvistetaan 2.10. maakuntahall.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
MTK Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaan kauppakamari
SAK
AKAVA
STTK
Kansalaisjärjestöt

Pysyviksi asiantuntijaedustajiksi nimetään aluevaikutusorganisaatioiden
edustus kiertävällä periaatteella
Koulutus- ja kehittämistoimijat
Valpola Samu (Lahtinen Hannu)
Kauppi Jutta (Paavilainen Leena)
Risikko Tanja (Jokela Anne)
Elfving Jennie (Martinkauppi Vesa)
Matintalo Jarmo (Lundell Harri)
vahvistetaan 2.10. maakuntahall
vahvistetaan 2.10. maakuntahall

Geologian tutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus Luke
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Centria-ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Sos- ja terveyspalv. tuottajat/Soite
Leader-ryhmät

Vielä puuttuvien esitysten osalta nimeämiset käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 2.10.
Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallitus nimesi Johanna Palorannan. Yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten,
kun yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio, elinkeino- ja
työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä varapuheenjohtajista tehneet. Maakuntahallitus päätti, että yhteistyöryhmä nimeää kokouksessaan varapuheenjohtajat.
Maakuntahallitus Yhteistyöryhmä hyväksyi, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus sihteeristön puheenjohtajalla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä maakuntajohtajalla.
Yhteistyöryhmä valtuutti maakuntajohtajan tekemään yhteistyöryhmän
kokoonpanoon esitettävät jäsenmuutokset viranhaltijapäätöksenä.
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin maakuntahallituksen 2.10.2017 kokouksessaan täydentämät MYR edustajat:
Terttu Korte (Olli Joensuu)
Sirpa Nevasaari (Miia Tiilikainen)
Jussi Salminen (Iiris Jurvansuu)
Elina Itäniemi (Kirsti Oulasmaa)

Kannuksen kaupunki
Kansalaisjärjestöt
Soite
Leader -ryhmät

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§3

3§ KIRJALLISEN MENETTELYN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Sihteeristön kokous 5/2017 on toteutettu ns. nopeutetulla kirjallisella menettelyllä ajalla 29.8.-1.9.2017.
Kirjallisen menettelyn pöytäkirja on toimitettu sihteeristön jäsenille esityslistan mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy kirjallisen menettelyn pöytäkirjan.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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5.10.2017/§4

4§ MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN JA SIIHEN
LIITTYVÄN KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 JA 2019
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeillään 6.6.2017, 14.6.2017 ja 6.9.2017 ohjeistanut maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laatimista.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014, ALKE-laki 33 §) mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden valtion viranomaisten, kuntien
ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy ALKE-lain 33 § 2 momentin mukaisesti
rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot mm. alueen päätettävissä olevasta
kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista.
Toimeenpanosuunnitelma voi sisältää myös mahdollisen yhteistyöryhmän
kannanoton rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista
hankehauista ja -suunnitelmista sekä alueen osallistumisesta niihin.
Nykyinen toimeenpanosuunnitelma on laadittu syksyllä 2016 ja se koskee
vuosia 2017-2018. Suunnitelmat vuotta 2018 koskien tarkistetaan tässä yhteydessä vain TEM:lle toimitettavien välttämättömien tietojen osalta:
1) Toimenpanosuunnitelmiin sisältyneet alueellisia innovaatiota ja kokeiluja
(AIKO) koskevat suunnitelmat sekä suunnitelmat ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimista päivitetään tarpeen mukaan. Maakuntia pyydetään tarkentamaan kuvauksia AIKO-rahoituksen käytöstä vuosina 20162018
2) Rakennerahastovaroja koskevien rahoitussuunnitelmien laadinta vuosille
2018 ja 2019, sisältäen EU ja valtion rahan kohdentamisen lisäksi arvion
rakennerahasto-ohjelmaan kohdentuvasta kunta ja muusta julkisesta rahoituksesta (ohjelman kansallisesta rahoituksesta 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta, josta voidaan joustaa hankkeiden, toimintalinjojen ja rahastojen välillä, kunta- ja muun julkisen rahoituksen minimiosuuden täytyy kuitenkin täyttyä maakunnan tasolla). Vuotta 2019 koskeva suunnitelma on tässä vaiheessa alustava.
Keski-Pohjanmaan rahoitusraami (ns. kulmaluvut) 2018
EAKR
3,905 milj.€
ESR
1,700 milj. €
valtio
4,204 milj. €
kunta ja muu julkinen
1,401 milj. €
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Keski-Pohjanmaan rahoitusraami (ns. kulmaluvut) 2019
EAKR
3,311 milj. €
ESR
1,474 milj. €
valtio
3,589 milj. €
kunta ja muu julkinen
1,196 milj. €
Vuodelle 2018 alueelle kohdentuu EU ja valtion kehittämisvaroja yhteensä
9,809 milj. € ja vuonna 2019 yhteensä 8,374 milj. €.
Vuosien 2018 ja 2019 rahoitussuunnitelman laadinnassa tulee käyttää seuraavia toimintalinjojen osuuksia:
EAKR: TL 1 48,7 %, TL 2 51,3 %
ESR: TL 3 48,2 %, TL 4 32,4 %, TL 5 19,4 %
Muilta osin toimeenpanosuunnitelmat voidaan tarkistaa maakuntien omien tarpeiden pohjalta. Maakunnat voivat halutessaan tarkistaa suunnitelmia jo
vuonna 2018 voimaan tulevan uuden maakuntaohjelman mukaiseksi.
Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen ja aluekehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lakiuudistuksen myötä aluekehittämisen suunnittelujärjestelmä
muuttuu. Eduskunnalle syksyllä 2017 annettavassa lakiesityksessä ei säädetä
toimeenpanosuunnitelman laatimisesta, vaan se olisi jatkossa maakuntien harkittavissa. Osa toimeenpanosuunnitelmissa nykyisin käsiteltävistä asioista siirtyisi jatkossa käsiteltäväksi uuden lain mukaisissa valtion ja maakuntien yhteistyöprosesseissa ja osa itsehallinnollisten maakuntien omissa valmisteluissa.
Päivitetty toimeenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana, ja ne
esitellään tarkemmin kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn toimeenpanosuunnitelman sekä siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman vuosille 2018-2019 (vuoden 2019 suunnitelma on tässä vaiheessa alustava). Toimeenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli lyhyesti toimeenpanosuunnitelman ja Tuija
Puumala siihen liittyvän rakennerahastovarojen rahoitussuunnitelman. Esittelyssä nousi esille mahdollisuus painottaa kunta ja muuta julkista rahoitusta nyt
esiteltyä suunnitelmaan enemmän EAKR puolelta ESR puolelle.
Keskustelussa esille nousi esille myös ESR toimintalinjan 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) edelleen heikko toteutuminen. Runsaista aktivointitoimenpiteistä huolimatta toimijoilta ei ole saatu ao. toimintalinjaan ha-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 6/2017 (5.10.2017)

Sivu
10

kemuksia, vaikka heitä on myös K-S ELY-keskuksen ja Sokra -hankkeen järjestämiin aktivointitilaisuuksiin osallistunut hyvin. Juuri päättyneessä ESR
haussa hakemuksia Keski-Pohjanmaalla saatiin toimintalinjaan 5 vain 1. esillä
oli myös, että kolmannen sektorin toimijoille ”sateenvarjomalli” voisi olla toimivampi tapa toteuttaa hankkeita, jos uskallusta omien yksittäisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen ei löydy.
Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja totesi maaseuturahaston yritystukien
käyneen viime aikoina heikommin kaupaksi Keski-Pohjanmaalla, kun EAKR
yritystukivaroja on myös käytettävissä.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti, kuitenkin niin, että
Keski-Pohjanmaan liitolle ja K-S ELY-keskukselle annettiin valtuudet tarkistaa vielä, onko kuntarahaa ja muuta julkista rahoitusta mahdollista painottaa
EAKR puolelta hiukan enemmän ESR puolelle, (lähinnä kyse on painotusmuutoksista EAKR TL 2 ja ESR toimintalinjojen välillä).
---
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5.10.2017/§5

5 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 20182021
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017. Vuoden 2017 aikana on päivitetty maakuntasuunnitelma vuoteen
2040 sekä maakuntaohjelma vuosille 2018-2021.
Strategiaprosessissa noudatetaan voimassa olevaa aluekehityslainsäädäntöä
sekä TEM:n antamaa erillistä ohjetta maakuntaohjelmien laadinnasta. Maakuntasuunnitelman ja - ohjelman laatimisprosessia ohjaavat maakuntahallituksen vahvistama lakisääteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä
edellisen maakuntaohjelman arvioinnista saadut tulokset ja kehittämissuositukset.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen
valmistelu käynnistyi sidosryhmille suunnatulla skenaariotyöpajalla
10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin maaliskuussa
maakuntaohjelman työryhmissä, joissa hahmoteltiin maakuntaohjelman
päätavoitteet ja keskeiset teemat vuoteen 2021.
Skenaariotyöpajan tulokset ja maakuntaohjelman pääteemat olivat myös
työryhmien kommentoitavana MAPGETS-ympäristössä maaliskuun
ajan. Kehittämistavoitteita sekä visiota on tarkennettu huhtikuussa
teollisuuden ja yrityselämän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä
maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa huhti-toukokuussa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 rakentuu
kolmen kehittämisteeman (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus)
sekä niitä läpileikkaavien teemojen (maaseutu, kansainvälisyys,
vetovoima) ympärille. Kattavana visiona on hyvinvoiva kasvun
maakunta, jota kohti kehittämistoimenpiteet suunnataan.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun rinnalla on toteutettu SOVAlain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joka valmistuu samaan aikaan
maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kanssa. SOVA -prosessia ohjaamaan on
perustettu työryhmä, jossa on mukana ympäristöviranomaisen edustaja EteläPohjanmaan ELY-keskuksesta.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos toimitettiin ennen varsinaista virallista lausuntokierrosta vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle MAKOtyöryhmille ja sidosryhmille. Lain mukainen kuulemis- ja lausuntokierros on
parasta aikaa meneillään (ajalla 18.9-17.10.2017), joka jälkeen se viedään
maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksytty maakuntasuunnitelma ja -ohjelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön joulukuussa 2017.
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Valmisteltu maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on myös osa tulevan
maakunnan suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa olennaista on määritellä alueen kehittämisen tavoitelinjaukset yleisesti, ei hanketasolla. Sote- ja
maakuntauudistukseen liittyen on käynnistetty uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelu. Maakuntastrategia hyväksytään vuoden 2019 loppuun
mennessä uuden maakunnan valtuustossa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 esitellään sihteeristön kokouksessa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 on löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton sivuilta. Avaa tästä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö esittää omat huomionsa maakuntaohjelmaan, sekä merkitsee tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Marita Mutka esitteli lausuntokierroksella olevan maakuntaohjelman todeten mm., että hyväksi todettua teemaryhmätyöskentelyä jatketaan
edelleen uuden maakuntaohjelman jaottelun mukaisissa ryhmissä. Nykyisten
ryhmien yhdistelyn ja sekoittamisen odotetaan tuovan uutta ”vipinää”, ja saavan myös uudenlaista keskustelua aikaiseksi. Tarve ”ravistelulle” nousi esille
edellisen maakuntaohjelman arvioinnissa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn vietäväksi.
---
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5.10.2017/§6

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

∂

∂

∂

∂
∂

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

Kannanotto kokonaisuudessaan on toimitettu sihteeristön jäsenille esityslistan
oheismateriaalina.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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5.10.2017/§7

7 § RESIT – RAKENNUSTEN ELINKAAREN SEURANTA IOT-TEKNOLOGIAN AVULLA
(303775)
Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on perunut kevään
2017 haussa Keski-Pohjanmaan liitolle jättämänsä hankkeen RESIT – Rakennusten elinkaaren seuranta IoT-Teknologian avulla.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee hankkeen peruuntumisen tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8 § HAVINA – YHTEISÖLLISYYTTÄ JA ANALYTIIKKAA TUKEVA HAJAUTETTU VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ (103360)
Sihteeristö 18.5.2017 § 3
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.11.2017-31.10.2020
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 579 410 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Aikuisiin kohdistuva koulutustoiminta on koulutusorganisaatioiden ja koulutusta tarjoavien yritysten lisäksi merkittävä osa useiden tuotteita ja palveluita
tarjoavien yritysten liiketoimintaa. Lisäksi lähes kaikki yritykset ja useat muut
organisaatiot kuten sairaanhoitopiirit järjestävät omalle henkilökunnalleen
henkilöstökoulutusta, jolla pyritään parantamaan työssä olevien ammattitaitoa
ja osaamista ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin.
Yritysten ja organisaatioiden järjestämää koulutusta koskevat pääosin samat
haasteet kuin koulutusorganisaatioidenkin järjestämää aikuiskoulutusta. Opiskelu tapahtuu työnohessa ja tämä asettaa vaatimuksia etenkin opetukseen osallistumisen joustavuudelle. Koulutusorganisaatioiden ja yritysten koulutuksen
kohtaamat haasteet edellyttävät uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja koulutuksen tueksi. Yksi ratkaisumalli hajautetun koulutusympäristön ongelmien ratkaisemiseksi on toteuttaa videoihin tukeutuva pilvipalvelupohjainen hajautettu
virtuaalinen oppimisympäristö. Ympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen ja opiskelun ympäristössä, joka tukee yhteisöllisyyttä
ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten
tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä
itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Hankkeessa selvitetään ja määritetään, millaisia erityistarpeita hajautetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaan koulutukseen liittyy koulutusorganisaatioiden, yritysten ja
muiden organisaatioiden näkökulmista. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia
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käytänteitä. Toteutettujen pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja
tulokset huomioidaan ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille
suunnattuja työpajoja.
Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy edellä mainittujen tarpeiden pohjalta
kehitetty innovatiivinen, hajautettu, yhteisöllistä työskentelyä tukeva virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee ajan ja paikan suhteen joustavaa opetukseen
osallistumista ja opetuksen toteuttamista, ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi. Ratkaisun ansiosta erityisasiantuntijoiden ja opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa opetuksen vuoksi. Ratkaisu on palvelupohjainen koulutuksen videotuotanto- ja jakeluratkaisu, joka
yritysten ja koulutusorganisaatioille on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Hankkeessa syntyvä ympäristö hyödyntää vahvasti videoteknologioita ja hankkeessa kehitettäviä itseohjautuvuutta ja yhteisöllistä oppimista tukevia palveluita.
Koulutusratkaisun avulla voidaan lisätä työssä oleville opiskelijoille soveltuvan koulutuksen tarjontaa ja parantaa tällaisen koulutuksen laatua. Näin voidaan vastata entistä paremmin nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää ratkaisua omissa sisäisissä
koulutuksissaan, asiakas- ja tuotekoulutustensa yhteydessä tai tarjotessaan
koulutuspalveluja muille yrityksille, organisaatioille tai yksityisille opiskelijoille.
Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?
Hankkeessa kehitettävän ratkaisun kaltaisia hajautettuja virtuaalisia oppimisympäristöjä ei ole tarjolla. Kyseessä on hyvin innovatiivinen ratkaisu - pilvipalvelupohjainen hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö, joka perustuu vahvasti streaming videoiden monipuoliseen hyödyntämiseen, joka on kustannustehokas, ja joka skaalautuu tarpeen mukaan mikroyrityksistä suuriin koulutusorganisaatioihin.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
o yritykset, jotka järjestävät joko asiakas- tai tuotekoulutuksia tai henkilöstönsä osaamista kasvattavia koulutuksia
o pienet koulutuksen tarjoajat, kuten mikro- ja pk-yritykset, jotka myyvät
koulutusta tuotteena
o henkilöstökoulutusta järjestävät organisaatiot
o aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu määrä

5

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta hanke
mahdollistaa parantuneet opiskelumahdollisuudet sekä laajemman ja laadukkaamman koulutustarjonnan paikasta riippumatta, ja lisää tätä kautta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hanke kehittää aineettomia koulutuspalveluja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 6/2017 (5.10.2017)

Sivu
17

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa syntynyttä tietämystä levitetään hankkeen aikana kohderyhmille
pilotointien, työpajojen ja erilaisten verkostojen kautta ja tietotaitoa siirtyy
näin pysyvästi kohderyhmän käyttöön. Hankkeessa muodostuvaa koulutusratkaisua hyödynnetään osana hankkeen toteuttajan vakiintunutta tietotekniikan
maisterikoulutusta. Pilvipalvelun kautta teknologiaratkaisua voidaan monistaa
ratkaisusta kiinnostuneille tahoille resurssien puitteissa. Osaamisen levittämistä tapahtuu myös toteuttajayksikössä toimivan TVT-palvelun kautta. Tätä
toimintamallia on käytetty useiden vuosien ajan ja se on koettu erittäin toimivaksi tavaksi levittää hankkeissa syntynyttä osaamista muiden organisaatioiden ja yritysten käyttöön.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

473 000
20 000
6 000
80 410
579 410

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

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

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

Sihteeristö 5.10.2017 § 8
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hankkeen tarkentunut kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma (sekä mahdolliset muutokset hankesuunnitelmaan) esitellään sihteeristön kokouksessa ja viedään edelleen tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmälle 26.10.2017.
Käsittely: Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja totesi, että hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu, eikä hankkeen kustannusarvion ja rahoitussuunnitelmaan tehdä muutoksia. Hakijan kanssa läpikäydyt tarkennukset kohdistuvat
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hankkeen sisällöllisen toteuttamiseen ja tarkennuksiin kustannuspaikkojen sisällä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Marita Mutka poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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5.10.2017/§9

9 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2017 on yhteensä
11 056 000 €, josta on tällä hetkellä jäljellä noin 1,3 milj.€.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-24.9.2017 (Yrtti2 raportin mukaan)

kpl

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

178
134
110
25

€

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

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet kunnittain
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain
3) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
3) Myönnetty rahoitus myöntöperusteen mukaan
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§10

10 § AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
Hallintoviranomaisen ohjaus- ja valvontakäynti
Rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen TEM teki Keski-Pohjanmaan
liittoon ohjaus- ja valvontakäynnin keväällä 2017.
Kokouksessa käydään läpi käynnin pohjalta saatu hallintoviranomaisen palaute ja siinä edellytetyt toimenpiteet.
Infotilaisuus liiton rahoittamien EAKR -hankkeiden toimijoille
Keski-Pohjanmaan liitto järjestää infotilaisuuden rahoittamilleen EAKR hankkeille 3.10. Infotilaisuus keskittyy hallintoviranomaiselta saatuun palautteeseen ja sen toimeenpanoon.
Rakennerahastotehtävien siirto uusiin maakuntiin
TEM järjestää 9.10. Helsingissä asiaan liittyvän työkokouksen.
Kokouksessa käydään läpi viimeisimmät ajankohtaiset RR -tehtävien siirtoon
liittyen.
Syksyn 2017 ESR haku
Syksyn 2017 ESR haku Keski-Pohjanmaalla päättyy 3.10.
Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja kertoo haun tuloksista kokouksessa.
Syksyn 2017 EAKR haku
Syksyn 2017 EAKR haku Keski-Pohjanmaalla päättyy 5.10.
Keski-Pohjanmaan liiton edustaja kertoo haun tämän hetkisestä tilanteesta.
Mahdolliset muut rakennerahasto-ohjelman toteuttamisessa huomioitavat seikat käydään tarvittaessa läpi kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Sihteeristö kävi keskustelun TEM palautteesta ja totesi, että käytännön menettelytavat esimerkiksi palkkojen osalta eri rahoittajien ja rahoituslähteiden kohdalla vaihtelevat maakunnan sisälläkin. Todettiin lisäksi, että on
hyvä saada myös muissa maakunnissa tehtyjen/tehtävien käyntien palautteita
kun tietoa on saatavilla).
Todettiin, että infotilaisuus EAKR -hankkeiden toteuttajille on pidetty 3.10, ja
siihen osallistui runsas joukko toimijoita.
Helsingissä 9.10 järjestettävään rakennerahastotehtävien siirtoon liittyvään tilaisuuteen osallistuu K-P liitosta 3 henkilöä.
Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja totesi, että 3.10. päättyneessä ESR
haussa koko Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella saatiin 80 hakemusta,
joista 5 kohdistui Keski-Pohjanmaalle:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 6/2017 (5.10.2017)

Sivu
22

TL 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus)
1 hakemus
TL 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen opp.)
3 hakemusta
TL 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) 1 hakemus
Rahoitusta näissä 5 hakemuksessa on haettu yhteensä 1,5 milj.€.
EAKR haku päättyy tänään eli 5.10. ja hankkeita on EURAssa vielä valmisteluvaiheessa ainakin 6.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§11

11 § MUUT ALUEKEHITTÄMISEN AJANKOHTAISASIAT
o Ajankohtaista maaseuturahasto
o Ajankohtaista Interreg -ohjelmat
o Uusi yritysasiantuntija Keski-Pohjanmaalle
-

Keski-Suomen ELY-keskus on valinnut Kokkolan toimipisteeseen
yritysasiantuntijatehtävään Jukka Keräsen Keinäsen 2.10.2017 alkaen. Toimialueena on koko Länsi-Suomen RR-ELY alue, mutta ensisijaisena työskentelyalueena on Keski-Pohjanmaan maakunta.

o Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia ja kv strategian päivitys
o Muut ajankohtaiset
Käsittely: Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja kertoi maaseuturahaston haun
päättyvän lokakuun lopussa. Maaseuturahasto järjestään verkostoitumistilaisuuden hanketoimijoilleen 14.11.
Todettiin, että Interreg Pohjoisen seurantakomitea kokoontuu Kokkolassa
25.10. Interreg -ohjelmien tilannekatsaus pidetään myöhemmin, kun ohjelmissa mukana olevat henkilöt ovat paikalla.
Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntijatehtävään valitun henkilön nimi
korjattiin Jukka Keinäseksi.
Anne Sormusen terveisinä sihteeristölle todettiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian valmistelun/päivityksen tapahtuvan jatkossa Soite painotteisesti. Kansainvälisyysstrategian päivitys on tarkoitus käynnistää K-P liiton toimesta vuoden 2018 puolella.
Lisäksi todettiin, että ELYjen esitykset strategisiksi tulostavoiteasiakirjoiksi
tulee lainsäädännön mukaan käsitellä MYRrissä. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan luonnosversiot on saatu (ilmeisesti eivät vielä lopullisia TEMiin lähteviä). Keski-Suomen ELY-keskus ei ole vielä asiakirjaa toimittanut.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§12

12 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
24.10.
2.10.
24.10.
25.10.
6.11.
23.11.
19.12.
11.12.

RR seurantakomitean sihteeristö
Maakuntahallitus
P-S koordinaatiotyöryhmä
Pohjoisen Interreg -ohjelman seurantakomitea
Kokkolassa
Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto
RR seurantakomitea, Helsinki
Maakuntahallitus

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.10.2017/§13

13 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.10.2017 klo 9.00
Keski-Pohjanmaan liitossa.
Sihteeristön seuraavaa kokousajankohtaa ei ole vielä sovittu.
Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Päätetään sihteeristön loppuvuoden kokousajoista.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous sovittiin pidettäväksi
16.11. klo 9.30. Maakunnan yhteistyöryhmän seuraavaksi kokousajaksi esitetään 30.11. klo 9.00.
---
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