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Vuosien 2019-2020 rakennerahastovaroja käyttöön 17,4 miljoonaa euroa
Vuosien 2019-2020 rakennerahastovarat (EAKR, ESR) on jaettu tammikuun 2019 lopulla alueiden käyttöön.
Keski-Pohjanmaalle näitä varoja kohdentui 17,381 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 5,088 milj. € osoitetaan
ESR -toimintaan, jolla edistetään työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutusta, ammattitaitoa ja
elinikäistä oppimista sekä ehkäistään syrjäytymistä. EAKR -toimintaan rahoituksesta kohdentuu 12,293
milj. €, jolla edistetään pk-yritystoiminnan kilpailukykyä ja lisätään alueellista osaamista. Keski-Pohjanmaan
liiton rahoittamaan kehittämistoimintaan EAKR -rahoituksesta kohdentuu 6,317 milj. €, ja Keski-Suomen
ELY-keskuksen kautta rahoitettaviin yritysten kehittämishankkeisiin 5,976 milj. €. Lisäksi Keski-Pohjanmaan
liitolla on käytettävissään joulukuussa 2018 liitolle osoitetut vuoden 2018 valtuudet 3,910 milj. €.

ESR -varoin kehitetään kohdennettuja palveluja riippuvuusongelmista kärsiville
Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja rahapeliriippuvaisten määrä
kasvaa koko ajan. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla
riippuvuus on merkittävästi vaikeuttamassa yhteiskunnallista osallistumista, mm. opiskelu- ja
työmarkkinoilla toimimista.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on käynnistämässä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella
hanketta, jonka kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä
syrjäytymisen uhka. Kyseiselle kohderyhmälle ei ole aikaisemmin ollut tarjolla erikseen suunnattuja sosiaalisen
kuntoutuksen ja matalan kynnyksen palveluja.

Hankkeessa suunnitellaan ja käyttöönotetaan kohtuullisilla resursseilla koko maakunnan alueella liikkuva
toimintamalli. Hankkeen aikana lisätään myös julkisen sektorin palveluissa toimivien ja yhteistyöverkoston
toimijoiden osaamista ao. asiakaskohderyhmän kohtaamiseen, ja heidän kanssaan työskentelyyn.
Hankkeessa herätetään toimijoita pohtimaan omia työ- ja toimintatapojaan, sekä haastetaan ja koulutetaan
heitä uudenlaiseen toimintatapaan. Koulutuksessa on keskeistä kohderyhmään kuuluneiden
kokemusasiantuntijoiden välittämät kokemukset, sekä uudenlaisten työtapojen opettelu ja monitoimijaisen
työskentelyn kehittäminen.
Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi kokouksessaan 20.2. hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisista
ESR - varoista.

Uusi toimintamalli erityistä ja vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutus- ja
työllistymispolun turvaamiseksi
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Kokkotyösäätiön ja Ammattiopisto Luovin yhteishankkeessa
kehitetään Telakka-toimintamalli vaativaa/erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hankkeen taustalla on
eri organisaatioiden käytännön työstä syntyneet havainnot palvelujärjestelmän aukoista ja niistä haasteista,
joita opiskelijat, kuntoutujat ja työttömät kohtaavat eri nivelvaiheissa.
Hankkeessa on tarkoitus pilotoida Luovin opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston perustutkintojen osatutkintoja tai kokotutkintoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän ja Luovin opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat keskeytyä, Kokkotyösäätiön
valmentautujat, sekä nuoriso- ja sosiaalitoimen asiakkaat, joiden opinnot ovat jääneet kesken.
Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi kokouksessaan 20.2. hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisista
ESR - varoista.

EU -ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu etenee
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen toteutukseen
liittyvän rakennerahastovalmistelun vuoden 2018 lopulla. Ohjelmavalmistelua tehdään sekä ministeriöissä
että kahdella suuralueella. Keski-Pohjanmaa on mukana Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen
valmistelutyössä. Alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien liitot yhteistyössä ELY-keskusten,
kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Ohjelmavalmistelua käsitellään
säännöllisesti maakuntahallituksissa ja maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä kumppanuuselimiä
maakunnissa. Suuralueen tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Pohjois-Suomen valmistelua koskeva
ensimmäinen info-/kuulemistilaisuus järjestettiin Oulussa 4.2.2018.
Alueelliset valmisteluryhmät ovat käynnistäneet valmistelutyön sekä Itä- ja Pohjois-Suomen, että Etelä- ja
Länsi-Suomen suuralueilla. Alueiden ja kuntien näkökulmasta valmistelun lähtökohtina ovat aluelähtöisyys
sekä paikallisten ja alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioiminen.
Kansallisen valmistelun laaja Koheesio 2021+ -työryhmä kokoontui helmikuussa pohtimaan Otakantaa.fipalvelussa vuoden vaihteessa avoinna olleen kyselyn tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin keskeisimpiä haasteita.
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 773 tahoa.
Työn edetessä merkittävimpinä ilmiöinä ovat nousseet esille ilmastonmuutoksen hillintä, digitalisaation
eteneminen, työn murros ja huono-osaisuuden lisääntyminen. Lisäksi toimintaympäristössä tunnistettiin
elinkeinoja ja yrityselämää, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta, saavutettavuutta ja liikennettä, työllisyyttä ja
osaamista sekä sosiaalista osallisuutta koskevia haasteita. Ohjelmavalmistelussa tullaan jatkossa
pohtimaan, miten EU:n rakennerahastojen kautta voidaan tunnistettuihin haasteisiin vastata.
Komissio julkaisee 28.2.2019 Suomen maaraportin, jossa on mukana komission näkemyksiä
rakennerahastojen painotuksista ja sisällöstä Suomen osalta. Seuraavaksi valmistelussa siirrytään
pohtimaan tulevan ohjelmatyön tavoitteita, painopisteitä ja sisältöjä.
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