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17.4.2019/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat
2) Hyväksytään, että Teemu Räihä/Keski-Pohjanmaan liitto on kutsuttuna
asiantuntijana läsnä kokouksessa (läsnäolo- ja puheoikeus)
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat
2) Hyväksyttiin, että Teemu Räihä/Keski-Pohjanmaan liitto on kutsuttuna
asiantuntijana läsnä kokouksessa (läsnäolo- ja puheoikeus)
3) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
---
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2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille
pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat
allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin
pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Saari ja Arto
Pihlajamaa.
---
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17.4.2019/§3

3 § MUUTOKSET YHTEISTYÖRYHMÄN JA SEN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON
Maakuntahallitus on nimennyt maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän
kokoonpanossa tapahtuvat henkilömuutokset hyväksytään maakuntajohtajan
päätöksellä.
Muutokset MYR kokoonpanoon
Leader -toimintaryhmillä on pysyvän asiantuntijan paikka maakunnan
yhteistyöryhmässä. Maakuntajohtajan päätöksellä 25.1.2019 on maakunnan
yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksytty seuraava henkilömuutos:
Entinen varaedustaja
Kirsti Oulasmaa
Rieska-leader ry

Uusi varaedustaja
Heidi Pasanen
Rieska-leader ry

Varsinaisen edustajana jatkaa Elina Itäniemi/Pirityiset ry.
Muutokset MYR sihteeristön kokoonpanoon
Maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön. Voimassa
olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan sihteeristön
puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajana maakuntajohtaja.
Loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana sihteeristön puheenjohtajuutta
on hoitanut kehittämisjohtajan sijaisena yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Kehittämisjohtajan nimike on Keski-Pohjanmaan liiton organisaatiouudistuksen
myötä muutettu kehittämispäälliköksi, ja tehtävään valittu kehittämispäällikkö
on aloittanut työt Keski-Pohjanmaan liitossa 7.2.2019. Keski-Pohjanmaan liitto
esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että sihteeristön puheenjohtajana toimii
1.5.2019 alkaen kehittämispäällikkö Teemu Räihä. Varapuheenjohtajana jatkaa
vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että Jukka Keinäsen virkavapaan ajalle
1.3.2019-31.8.2020 sihteeristön varsinaiseksi jäseneksi nimetään Henrik
Granqvist. Varaedustajana jatkaa Henrik Broman.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätöksellä hyväksytyn
jäsenmuutoksen MYR kokoonpanoon
2) hyväksyy edellä esitetyt muutokset sihteeristön kokoonpanoon.
Yhteistyöryhmän päätös:
Yhteistyöryhmä
1) merkitsi tiedoksi maakuntajohtajan päätöksellä hyväksytyn jäsenmuutoksen
MYR kokoonpanoon
2) hyväksyi esitetyt muutokset sihteeristön kokoonpanoon.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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4§ MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa kuullaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen katsaus
ajankohtaisista alueellisessa valmistelussa olevista asioista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja nosti katsauksessaan esille mm. seuraavia
ajankohtaisia ja valmistelussa olevia asioita:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kuluvaan rakennerahastokauteen 2014-2020 liittyvät asiat
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Maaseuturahaston CAP 2021-2027 valmistelu
Maakuntien kannanotot raja-alueohjelmien jatkumiseen
Saavutettavuus/pääradan kehittäminen
K-P:n lentoliikennestrategian kehittäminen
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu
Maakunnan ennakointiprosessin kehittäminen
Maakunnan osaavan työvoiman saatavuuden strategian laatiminen
Keski-Pohjanmaan matkailukonseptin kehittäminen
Maakunnan alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän perustaminen
Maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen
Maakunnan edunvalvontatyö eri foorumeilla

K-P liiton päättyneessä EAKR -haussa saatiin kaikkiaan 20 hakemusta, joissa
haetun rahoituksen yhteissumma on 8,271 milj. €. Hakemusten tarkastelu on
meneillään ja tavoitteena on saada rahoituspäätökset hankkeista tehdyksi vielä
ennen kesälomia. VM suoritti suunnitelman mukaisen järjestelmätarkastuksen
Keski-Pohjanmaan liittoon helmi-maaliskuun vaihteessa.
Itä- ja Pohjois-Suomen (IP alueen) oman rakennerahasto-ohjelman valmistelu
ohjelmakaudelle 2021-2027 etenee. Tämä on herättänyt kritiikkiä Etelä- ja
Länsi-Suomen (ELSA) -alueella. Komission maaraportti (löydettävissä netistä,
liite D) tukee kuitenkin hyvin IP-alueen statusta ja sen perusteella alueelle
kohdennettavia rakennerahastovaroja. TEMin näkemys asiaan saataneen 3.5.
maakuntajohtajien, ELY ylijohtajien ja TEMin yhteistapaamisessa. IP alueen
status on kansallisesti päätettävä asia, joten seuraavan hallituksen rooli asiassa
on merkittävä. Keski-Pohjanmaan lähtökohtana tulevalle kaudelle on, ettei
maakunnan rahoitussaanto ainakaan pienene nykyisestä.
Keski-Pohjanmaan on mukana myös maakuntien yhteisissä TEMille
toimitetuissa kannanotoissa, joissa tuetaan Botnia Atlantica – ja Pohjoinen
Interreg -ohjelmien jatkumista tulevalla kaudella. YTA alueen maakunnat
(Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) ovat lisäksi esittäneet
TEMille 16.4. oman kannanottonsa Botnia Atlantican jatkumisen puolesta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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CAP valmistelu etenee ja siitä kuullaan kokouksessa tarkempi esittely (§ 4).
Teppo Rekilä K-P liitosta osallistuu 18 maakunnan edustajana valtakunnallisen
CAP hallintoryhmän työskentelyyn.
Raideliikenteen osalta kannetaan erityisesti huolta kehittämistoimenpiteiden
ulottamisesta Tampere-Kokkola-Ylivieska-Oulu-Tornio tasolle. Asiasta on
julkaistu maakuntien yhteinen julkilausuma. Edunvalvontavaikuttaminen myös
Kontiomäki-Iisalmi-Ylivieska yhteyteen on tärkeä erityisesti Kokkolan sataman
ja sen kautta kulkevan tavaraliikenteen kannalta.
Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvä Keski-Pohjanmaan
osaamisstrategiaseminaari järjestetään 7.5.
Liiton tavoitteena on myös saattaa alueellinen ennakointiprosessi toimivaksi
osaksi maakunnallista päätöksentekoa, ja luonnollisesti huolehtia maakunnan
edunvalvontatyöstä useilla eri foorumeilla.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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17.4.2019/§5

5§ OHJELMAKAUDEN 2021-2017 MAATALOUSPOLITIIKAN KANSALLINEN VALMISTELU
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa
Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa.
Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n rahoittamien
toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021–2027.
Kokouksessa kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen Kokkolan toimipisteen
päällikön Sirkku Wacklinin ajankohtaiskatsaus ohjelmakauden 2021-2027
alueellisesta CAP -valmistelusta, ja sen pohjaksi myös joitakin tuloksia kuluvan
kauden 2014-2020 maaseuturahaston väliarvioinnista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin totesi, että valtakunnallista valmistelua on tehty
virkamiesvalmistelun lisäksi sekä laajan työryhmätyöskentelyn, että ota
kantaa.fi -kyselyn kautta.
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen CAP -valmistelu (Keski-Pohjanmaa,
Pohjanmaa) käynnistettiin MMM:n ohjekirjeen 11.2.2019 pohjalta. MMM:n
tarveanalyysiluonnoksia koskevat alueelliset kommentit ja alustavat näkemykset
maaseudun kehittämisen painopisteistä tuli toimittaa ministeriöön 15.4.
mennessä. Vastauksen pohjaksi ELY-keskus toteutti mm. Webropol -kyselyn
asiasta ajalla 25.2.-15.3., ja järjesti suunnittelu/yhteensovituspalavereita
keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkovalmistelussa hyödynnettiin
lisäksi mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa aineistoa, kuten
maakuntastrategia ja maakuntaohjelma.
Tulevan kauden rahoituskehys tulee pienenemään nykyisestä, ja se tulee
koskemaan erityisesti maaseudun kehittämistä (ei niinkään suoria tukia).
Komission valmistelemat 9 tavoitetta CAP-uudistukselle ovat:
o varmistetaan oikeudenmukainen tulotaso
o parannetaan kilpailukykyä
o muutetaan elintarvikeketjun voimasuhteita
o ilmastonmuutosta koskevat toimet
o ympäristön suojelu
o säilytetään maisemat ja biodiversiteetti
o tuetaan sukupolvenvaihdoksia
o elinvoimaiset maaseutualueet
o suojataan elintarvikkeiden ja terveyden laatua
Pohjanmaan ELY-keskuksen CAP-suunnitelman alustavat painopisteet ovat:
o Kannattava maatalous
o Hyödynnetään luonnonvaroja kestävästi ja tehokkaasti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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o Maaseudun elinkeinot – monipuolistaminen ja kilpailukyvyn
vahvistaminen
o Maaseutu on hyvä paikka asua ja yrittää
Läpileikkaavina teemoina:
o Digitalisaatio
o Bio- ja kiertotalous
o Osaaminen
o Innovaatiot
o Energiatehokkuus
o Yhteistyö
Tarkempi kooste alustavista painotuksista jaettiin MYR edustajille kokouksessa
(toimitettu myös sähköisenä pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä).
Sirkku Wacklin kävi läpi myös keskeisiä huomioita maaseuturahaston kuluvan
kauden väliarvioinnista.
CAP valmistelua ja kuluvan kauden väliarviointia koskeva kokouksen
esittelymateriaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan lähettämisen
yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6§ OHJELMAKAUDEN 2021-2027 RAKENNERAHASTO-OHJELMAN VALMISTELU
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti kirjeessään 27.9.2018 EU:n alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelua alueilla ja
ministeriöissä.
Valmistelu käynnistettiin analysoimalla nykytilannetta ja toimintaympäristöä.
Valmistelussa on siirrytty analyysivaiheesta tavoitteiden asettamiseen ja
painopisteiden määrittelyyn ministeriön toimittaman valmisteluohjeen 2
(19.2.2019) mukaisesti. Valmisteluohjeessa pyydetään suuralueita ja
ministeriöitä tekemään 15.4.2019 mennessä ehdotuksia tavoitteiksi,
erityistavoitteiksi, sisällöllisiksi painopisteiksi, indikaattoreiksi ja
kohderyhmiksi, sekä perustelemaan ehdotukset. Tavoitteita määriteltäessä on
otettava huomioon myös muiden EU-rahastojen tavoitteet ja esitettävä alustavat
näkemykset yhteensovituksesta ja työnjaosta. Lisäksi arvioidaan ylialueellisen
hanketoiminnan ja kansainvälistä yhteistyön näkökulmia.
Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen vastauksen valmistelun pohjana on
hyödynnetty Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajien ja ELY-ylijohtajien
yhdessä laatimaa kannanottoa EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta.
Kannanotossa on nostettu esille valmistelun keskeisiä lähtökohtia, ohjelma- ja
rahoitusrakenteen peruslinjauksia, tukimuotoja, kilpailukykytekijöiden
vahvistamista, kuntien roolia ohjelman toteuttajana ja vähähiilisyyteen,
työllisyyden edistämiseen, osaamisen uudistamiseen ja koulutuksen
saavutettavuuteen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä
kehittämistarpeita. Vastaus on koottu Itä- ja Pohjois-Suomen valmisteluryhmän
ja kirjoittajaryhmän toimesta sekä hyödyntämällä maakuntaliittojen ja ELYkeskusten sisältöasiantuntijoiden näkemyksiä.
Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen vastaus työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM)
esitellään ja jaetaan kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esitteli asiaa todeten, että
rakennerahastovalmistelussa Keski-Pohjanmaa toimii Itä- ja Pohjois-Suomen
(IP alue) viitekehyksessä. IP -ohjelmavalmistelua on tehty laajalla
asiantuntijajoukolla ja valmistelun pohjana on ollut sekä erilaiset tutkimukseen
pohjautuvat selvitykset (mm. OECD -raportti), että mukana olevien maakuntien
maakuntaohjelmat. Itä- ja Pohjois-Suomi pitää tärkeänä alueiden erilaisuuden
huomioimista ohjelmavalmistelussa ja esittää Itä- ja Pohjois-Suomelle omaa
ohjelmaa yhden valtakunnallisen ohjelman sijaan.
Itä- ja Pohjois-Suomen EU -ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun
läpileikkaavana tavoitteena on IP -alueen älykkään, kestävän ja osallistavan
kasvun lisääminen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Ohjelman painopisteenä on yritysten uudistuminen ja kasvu, kilpailukyky sekä
työllisyys ja osaaminen.
Tarkempi esitys ohjelmarakenteeksi on esitetty kokouksessa jaetussa
materiaalissa.
Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmavalmistelua koskeva kokouksessa esitetty
materiaali, sekä Itä- ja Pohjois-Suomen työ- ja elinkeinoministeriölle toimittama
vastaus (15.4.) on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan lähettämisen
yhteydessä.
Maakuntajohtaja toivoi MYR edustajilta palautetta esiteltyyn ja jaettuun
valmistelumateriaaliin ohjelman jatkotyöstöä varten (kommentit voi toimittaa
sähköpostitse Marita Mutkalle K-P liittoon).
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.4.2019/§7

7 § PÄÄTTYNYT EAKR -HAKU JA SYKSYLLE SUUNNITELTU SEURAAVA HAKU
Avoinna olleen EAKR haun anti
Keski-Pohjanmaan liitolle jätettiin 28.2.2019 päättyneessä EAKR haussa 20
hakemusta, joista 3 on kehittämishankkeeseen liittyviä investointihankkeita.
Hankkeille haettu EU+valtio rahoitus on yhteensä 8 271 170 €.
Hakemuksia saatiin toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain seuraavasti:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen, 3 hakemusta
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, 2 hakemusta
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, 5
hakemusta
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten
vahvuuksien pohjalta, 8 hakemusta
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen, 2 hakemusta
Saatujen hakemusten käsittely on meneillään, ja hankkeet pyritään arvioimaan
14.5. mennessä. Tavoitteena on tuoda hankkeet käsiteltäväksi 6.6.
kokoontuvaan sihteeristöön, ja tarvittavat edelleen 19.6. kokoontuvaan
MYRriin. Viralliset EURA -päätökset pyritään tekemään hankkeille vielä ennen
kesälomia.
Seuraavan EAKR haun avaaminen
Keski-Pohjanmaan liitto on suunnitellut avaavansa seuraava EAKR -haun ajalla
kesäkuu-lokakuu 2019, mikäli riittävä määrä myöntövaltuutta jää jaettavaksi
seuraavaa hakua varten.
Alueellisia tarpeita/mahdollisia hakuteemoja on noussut esille mm.
maakuntaohjelman teemaryhmissä käydyssä keskustelussa, sekä edellisessä
MYRrissä ja 5.4. kokoontuneessa sihteeristössä käydyssä keskustelussa
(liikenneinfraan liittyvät pienimuotoiset suunnitteluhankkeet). Mm.
maaseuturahastosta on suunnattu rahoitusta kyläverkkoihin liittyviin
esiselvityshankkeisiin, ja niistä on hyviä kokemuksia.
Näiden pohjalta sihteeristö esittää syksyn 2019 hakuteemoiksi seuraavia:
o Matkailu, kulttuuri ja luovat alat (alueen kehittämisen ja alueen
vetovoiman näkökulmasta)
o Liikenneinfraan liittyvät selvityshankkeet
Kokouksessa kuullan tarkemmin sekä päättyneestä hausta, että suunnitellusta
hausta ja sen painotuksista.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsee tiedoksi päättynyttä EAKR -hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyy seuraavaa EAKR -hakua koskevat hakuteemat edellä esitetyn
mukaisesti.
Käsittely: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä K-P liitosta esitteli asiaa todeten,
että rahoitusta on saaduissa 20 hakemuksessa haettu enemmän, kuin sitä on
jaettavissa, joten valintaa rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden osalta
joudutaan tekemään. Vasta sisällä olevien hakemusten käsittelyn jälkeen
tiedetään, paljonko rahoitusta jää jaettavaksi seuraavaan hakuun. Mikäli
jaettavaa jää, niin haun painotukset/hakuteemat on syytä päättää hyvissä ajoin,
jotta haku voitaisiin avata jo kesäkuun alkupuolella. Liikenneinfraan liittyvien
selvityshankkeiden osalta tullaan kuulemaan asiantuntijana alueen ELYkeskusta.
Yhteistyöryhmän edustajien kommenteissa esitettiin, ettei hakua rajattaisi
pelkästään esitettyihin hakuteemoihin, jottei hyviä hankeideoita jäisi tästä syystä
ulkopuolelle. Lisäksi esitettiin, että painotukset eivät vaikuttaisi suoraan
pisteytyksiin.
Kehittämispäällikkö Teemu Räihä totesi, että haku voidaan muotoilla niin, että
siinä toivotaan erityisesti kyseisiin teemoihin liittyviä hankkeita, mutta myös
teemojen ulkopuolisia hakemuksia voidaan jättää. Teemoista voi vielä tehdä
esityksiä K-P liitolle (toimitus sähköpostitse Teemu Räihälle).
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä
1) merkitsi tiedoksi päättynyttä EAKR -hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyi seuraavaa EAKR -hakua koskevat hakuteemat kokouksessa
esitetyn mukaisesti.
---
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17.4.2019 § 8

8 § PÄÄTTYNYT ESR -HAKU JA SYKSYLLE SUUNNITELTU SEURAAVA HAKU
Avoinna olleen ESR haun anti
Keski-Suomen ELY-keskukselle jätettiin 4.3.2019 päättyneessä ESR -haussa
kaikkiaan 57 hakemusta, joista Keski-Pohjanmaalle kohdistui 3 (joista 1
ylimaakunnallinen). Keski-Pohjanmaan rahoituskehyksestä ao. hankkeille
haettu EU+valtio rahoitus on yhteensä 693 717 €.
Hakemuksia saatiin toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain seuraavasti:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen, 1 hakemus
7.1. Tuottavuus ja työhyvinvoinnin parantaminen, 1 hakemus
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen, 1
hakemus
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikkö käsittelee hakemukset
kokouksessaan 2.5., jonka jälkeen ne tuodaan 6.6. kokoontuvan sihteeristön, ja
19.6. kokoontuvan MYRrin käsiteltäväksi (MYR käsittelyä edellyttävät).
Syksyn 2019 ESR haku ja haussa painotettavat teemat
Sihteeristön 5.4. kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta sihteeristö esittää
seuraavan ESR -haun hakuteemoiksi seuraavaa:
Läpileikkaavaksi teemaksi ehdotetaan alueen työvoimatarpeeseen vastaamista ja
työllisyyden edistämistä, jota toteutetaan sekä TL 3 (Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus) että TL 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) kautta:
o Toimintalinjalla 3 edistetään työvoimapoliittisin keinoin yritysten
työvoiman saantia (nuoret ja ikääntyvä työvoima)
o Toimintalinjan 4 toimenpitein tehostetaan nuorten siirtymistä nopeammin
työelämään niin, että myös oppisopimuskoulutus pyritään sisällyttämään
toimenpidevalikoimaan (noussut erityisesti yritysten puolelta esille nopeana
keinona työvoimapulaan).
Kokouksessa kuullaan tarkemmin sekä päättyneestä hausta, että avattavasta
hausta ja sen painotuksista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsi tiedoksi päättynyttä ESR -hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyy seuraavaa ESR -hakua koskevat teemat edellä esitetyn mukaisesti.
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Käsittely: Marko Muotio/Keski-Suomen ELY-keskus kävi läpi päättynyttä
hakua ja seuraavan ESR -haun painotuksia. Seuraava haku on tarkoitus avata
kesäkuussa. Koska päättyneessä haussa saatiin ESR -hakemuksia näin vähän,
niin Keski-Suomen ELY-keskus on suunnitellut järjestävänsä elo-syyskuussa
aktivointitilaisuuden hanketoimijoille, jossa myös sparrataan hakemusten laatua,
jotta hylkääviä päätöksiä tulisi jatkossa mahdollisimman vähän.
Esitettyjä teemoja pidettiin sinänsä hyvinä, mutta huolta yhteistyöryhmässä
käydyssä keskustelussa kannettiin erityisesti työmarkkinoiden
polarisoitumisesta. Erityispanostuksia kaivattiin kohderyhmälle, joka tarvitsee
myös sote -puolen palveluita, ja on erityisessä vaarassa syrjäytyä (mm.
ikääntyneet lähellä eläkeikää olevat vaikeasti työllistyvät). Huoli nostettiin esille
Kaustisen seutukunnasta, mutta Soiten edustaja totesi asian koskevan myös
Kokkolaa todeten, että 10-20 % asiakkaista käyttää 80 % sotekuluista, ja jos
tilannetta saataisiin kehittämistoimin autettua, tulisi se maakunnalle
kustannustehokkuutena ja hyvinvointina takaisin.
Marko Muotio totesi, että ESR hakuteemoihin voidaan lisätä käydyn
keskustelun pohjalta kuntouttavat hankkeet ao. kohderyhmälle toimintalinjalle
5.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä
1) merkitsi tiedoksi päättynyttä ESR -hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyy seuraavaa ESR -hakua koskevat teemat kokouksessa esitetyn
mukaisesti.
---
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17.4.2019/§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 Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus
(EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä 15 156 000 €. Vuoden
2019 alussa saatu vuosien 2019-2020 valtuus on 5 976 000 €, eli kaikkiaan
yritystukiin kohdennettavaa rahoitusta on koko ohjelmakaudella käytettävissä
yhteensä 21 132 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-26.3.2019 (Yrtti2 raportti)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR myöntövaltuus 2014-2020
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva valtuus (26.3.2019 tilanteessa) yhteensä

kpl
241
152
7
159
31

€
27 658 927
21 132 000
14 580 484
342 182
14 922 666
6 551 516

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (58,5 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 24,4 %,
yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 11,7%, ja uuden liiketoiminnan
luomiseen 9,1 %. Toimialoittain tarkasteltuna eniten rahoitusta on kohdentunut
metalli- ja elintarvikealoille.
Yritystukien avulla on alueelle syntynyt 224 uutta työpaikkaa (joista
naistyöpaikkoja 60). Uusista syntyneistä työpaikoista 24 on t&k -työpaikkoja
(joista 1 naistyöpaikka). Hankkeiden toteuttamisen on arvioitu lisäävän yritysten
liikevaihtoa noin 34,4 milj. € ja kasvattavan vientiä noin 10,3 milj. €.
Jäljellä olevasta valtuudesta osa kohdentuu ELY-keskuksessa jo vireillä oleviin
hakemuksiin.
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.4.2019/§10

10 § MUUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille nostetut
asiat.
Petri Jylhä/Kaustisen seutukunta nosti esille alueen tutkimus- ja
kehittämisrahoituksen vähyyden ja totesi, ettei Business Finlandin kautta ole
saatu kovinkaan nopeasti neuvoja ja yritystutkijoita ainakaan Kaustisen
seutukunnan alueelle. Avun tulisi olla nopeampaa, jotta yritykset eivät kyllästy.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17.4.2019/§11

11 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön loppuvuoden alustava
kokousaikataulu on seuraava:
Sihteeristö
6.6.2019
5.9.2019
5.11.2019
MYR
17.4.2019
19.6.2019
19.9.2019
20.11.2019
Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden
käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi sihteeristön seuraava
kokous 6.6.2019 klo 9.00. Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
19.6.2019 klo 9.00.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi sihteeristön seuraava kokous
6.6.2019 klo 9.00. Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 19.6.2019 klo
9.00.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen
muutosta valittamalla.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
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Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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