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23.10.2018/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan
1) läsnäolijat
2) kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§2

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JA SEN SIHTEERISTÖN
KOKOONPANOON
Maakunnan yhteistyöryhmän nimeää maakuntahallitus. MYRissä edustettuina
olevia tahoja koskevat henkilövaihdokset on delegoitu tehtäväksi
maakuntajohtajan päätöksellä. Yhteistyöryhmä on nimennyt itsellensä
sihteeristön ja hyväksyy sitä koskevat jäsenmuutokset.
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Maakuntajohtajan päätöksellä 4.6.2018 on hyväksytty seuraava Pohjanmaan
ELY-keskusta koskeva jäsenmuutos MYR kokoonpanoon:
Entinen varsinainen jäsen
Uusi varsinainen jäsen
Minna Uusimäki
Marja-Riitta Vest
Lisäksi Pohjanmaan TE-toimisto on ilmoittanut sekä varsinaisen että
varajäsenen heidän osaltaan muuttuvan (todetaan kokouksessa).
MYR sihteeristö
Kannuksen kaupungilla on MYR sihteeristössä pysyvän asiantuntijan paikka.
Kannuksen kaupunki esittää, että sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi Mari
Äijälän tilanne nimetään Ville Honkala.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätöksellä tehdyt jäsenmuutokset
yhteistyöryhmän kokoonpanoon
2) hyväksyy esitetyn muutoksen sihteeristön kokoonpanoon.
3) toteaa muut mahdolliset muutosesitykset.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§4

4 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN TILANNEKATSAUS
Kokouksessa kuullaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahastoohjelman toteuma- ja ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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kirjallinen menettely 12.-19.9.2018/§2
23.2018/§5

5 § SERVICELAB (104145)
Sihteeristö § 2
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Lapin 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:
1.1.2019-31.10.2021
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 567 425 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kasvu- ja rakennemuutosalojen muutosten ohella koko työelämä on
murroksessa. Työn aika- ja paikkasidonnaisuuden väheneminen korostaa
tarvetta digitaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiselle työelämässä.
Perinteisen vuorovaikutuksen tarve tulee kuitenkin säilymään aloilla, joissa
työssä olennaista on työntekijän ja asiakkaan fyysinen läsnäolo. Osaaminen ja
elinikäinen oppiminen korostuvat erityisesti rakennemuutosaloilla. Osaamisen
lisääminen tulisi
nähdä oppimisen kulttuuria muokkaavana investointina. Työ järjestyy uusilla
tavoilla perinteiset ammattirajat ylittäen, digitalisaation mahdollistaessa
työnkuvien monipuolistamisen ja työntekijöiden kyvykkyyksien lisääntymisen.
ServiceLab-hankkeessa vastataan tulevaisuuden työelämän haasteisiin.
Havainnoidaan vuorovaikutuksessa työelämän kanssa, millaista osaamista
murroksessa tarvitaan ja kehitetään näihin tarpeisiin vastaamaan
työelämäläheisiä oppimisen tapoja ja sisältöjä. Hankkeessa on mukana
työelämäkumppaneita alueen kasvu- ja rakennemuutosaloilta: sote, IT ja
alkutuotanto. He toimivat käytännön kokeilujen alustana sekä kanavana
kohderyhmän tavoittamiseen ja tulosten jakamiseen.
Aiemmissa hankkeissa ja yhteistyöverkostoa kasvattamalla Centrialla on
kehittynyt tarvittavaa osaamispohjaa ja resursseja, joille tämä hanke rakentuu.
Lapin yliopisto hankekumppanina tuo yhteistyöhön arvokasta kokemusta
palvelumuotoilusta ja palvelusimulaatiosta työelämäyhteistyössä, sekä
kotimaassa että kansainvälisesti.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Tavoitteena on ennakoinnin ja palvelumuotoilun näkökulmilla
vuorovaikutuksessa työelämän kanssa havainnoida osaamistarpeita kasvu- ja
rakennemuutosaloilla ja kehittää näihin ratkaisuja: joustavia palvelu- ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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oppimistapoja, oppimissisältöjä sekä tietoa organisaatioiden toimintaan. Lisäksi
hankkeessa kokeillaan etäyhteistyön ja etäosallistamisen välineitä sekä
kehitetään etäyhteistyön -ja -osallistamisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen
tapoja. Hankkeen kansainvälisessä yhteistyössä lisätään kulttuurien välistä
ymmärrystä ja vuorovaikutusta sekä hyödynnetään simulaatiota ja
palvelumuotoilua kulttuurien välisessä kohtaamisessa. Hankkeen tuloksena on
tunnistettuja osaamistarpeita palvelumuotoiluun, ennakointiin ja
etäyhteistyöhön liittyen ja niihin vastaamaan kehitettyjä oppimissisältöjä ja
menetelmäkuvauksia, joita kasvu- ja rakennemuutosalojen organisaatiot voivat
hyödyntää toiminnassaan. Tämä osaamistason kehittyminen tukee osaltaan
työelämässä pysymistä työelämän murroksessa ja vaikuttaa koulutuksen laatuun
ja tarjontaan. Lisäksi tuloksena saadaan käyttöön uusia tapoja ja välineitä
etäyhteistyöhön, ja osallistujien kokemus ja osaaminen kulttuurien välisessä ja
monialalaisessa yhteistyössä kasvaa kansainvälisen yhteistyön myötä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kasvu- ja rakennemuutosalojen työelämän edustajat.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut
ohjauspalveluiden asiantuntijat

0
120
160
30

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Horisontaalisten periaatteiden osalta sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen vastaamiseksi Centrialla on voimassa oleva tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma, jota toiminnassa noudatetaan. Hankkeessa
kehitetään pääasiassa aineettomia palveluita ja toimintamalleja oppimistapoihin
ja organisaatioiden toimintaan liittyen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen aikana tuloksia jaetaan hankekumppaneille ja kohderyhmälle, heille
jää hankkeen toimintaan (mm. kokeilut ja koulutuspäivät) osallistumisen myötä
käyttöön uutta tietoa ja menetelmiä omassa työssään hyödynnettäväksi.
Hankkeessa järjestettävillä koulutuspäivillä juurrutetaan kehitettyjä
oppimissisältöjä ja tapoja käytäntöön kohderyhmälle. Kehitetyt oppimissisällöt
jäävät kohderyhmän käyttöön.
Hankkeen aikana toteutetaan pedagogisia pilotointeja, joilla paitsi kehitetään
sisältöä, myös edistetään uusien sisältöjen ja tapojen käyttöön ottoa osana
opetusta. Tätä työelämän kanssa yhdessä kehitettyä osaamista ja uusia
oppimismenetelmiä otetaan osaksi opetusta, TKI-toimintaa,
täydennyskoulutusta ja työelämäyhteistyötä. Etäyhteistyön uusia välineitä ja
tapoja kehitetään kokeilemalla hankkeen aikana, niitä otetaan käyttöön
hankkeen työskentelytavoissa kumppaneiden välillä. Hankkeessa laaditaan
loppujulkaisu, jossa tuotettua materiaalia jaetaan avoimesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Kustannukset yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntaraha/Kosek
Muu julkinen (omarahoitus)
- Centria 66 699
- Lapin yliopisto 11 349
Yksityinen
Yhteensä
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433 500
7 500
59 000
2 400
65 025
567 425
425 570
46 783
78 048

75 %
8,24%
13,75 %

17 024
567 425

3%
100 %

Rahoittajan/K-S ELY esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Rahoittajan perustelu: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
on käsitellyt hankehakemuksen hankevalintakokouksessaan 24.8.2018 ja
hakemus on tässä kokouksessa hylätty seuraavin perustein: Hakemuksessa
kuvattu hankkeen työelämäyhteys on heikko, koska hankkeessa ei ole mukana
kasvu- ja/tai rakennemuutosalojen yrityksiä ja työnantajia. Toiseksi hankkeen
suunnitelma ei ole konkreettinen eikä hankkeen tavoitteet ja toiminta perustu
työelämän aitoihin tarpeisiin, vaan hanke on suunniteltu lähinnä Centrian omista
tarpeista käsin. Hanke on kustannuksiensa suhteen verraten kallis.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin ESR -varoin rahoittajan esittämin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--MYR 23.10.2018 § 5
Rahoittajan/K-S ELY esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin rahoittajan edellä esille tuomin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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8.10.2018 § 7
23.2018/§6

6 § OHJURI RINNAKKAISHANKE (102172), LISÄRAHOITUS VUOSILLE 2018-2019
Sihteeristö 8.10.2018 § 7
Hakija:
Ohjelma:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
Toteuttamisaika 1.10.2015-31.5.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 1 960 000 € koko hankkeen toteuttamisajalle
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa
Keski-Pohjanmaalla on ESR varoin käynnissä Ohjuri -hanke (S20462) ja siihen
liittyvä työvoimapoliittiset toimenpiteet sisältävä rinnakkaishanke (S20497).
Nyt käsittelyssä olevalla hakemuksella haetaan jatkorahoitusta
rinnakkaishankkeelle. Varsinaiselle Ohjuri -kehittämishankkeelle ei olla
jatkorahoitusta hakemassa. Molempien edelliset jatkorahoitushakemukset on
hyväksytty MYR sihteeristössä 14.12.2017 ja MYRrissä 18.1.2018.
Hankkeen sisältö ja tavoitteet
Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Ohjuri-hankkeen työvoimapoliittiset toimet.
Ohjuri-hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työelämään ohjaus-, valmennus sekä muiden työllistymistä edistävien
palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten
ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja
edistetään työllistymistä. Työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistetään
parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja
koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja
sekä koulutusten sisältöjä. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti
räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen
toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä, siten että hankkeen asiakkaita
aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen.
Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen
sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen.
Kohderyhmille pyritään hakemaan ratkaisuja rinnakkaishankkeella
rahoitettavalla palkkatuella ja koulutuksella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Kustannusarvio (rinnakkaishanke)
Aikaisemmin Lisätarve
Yhteensä
hyväksytty
Palkkatuki
450 000
100 000
550 000
Työvoimakoulutus
800 000
60 000
860 000
Kuntatyönantajien osuus
190 000
40 000
230 000
palkkakustannuksista
Yksityisten työnantajien
260 000
60 000
320 000
osuus palkkakustannuksista
Yhteensä
1 700 000
260 000
1 960 000
Rahoitussuunnitelma (rinnakkaishanke)
Aikaisemmin Lisätarve
Yhteensä
hyväksytty
ESR+valtio
1 250 000
160 000 1 410 000
Kuntatyöantajien osuus
190 000
40 000
230 000
palkkakustannuksista
Yksityisten työnantajien
260 000
60 000
320 000
osuus
palkkakustannuksista
Yhteensä
1 700 000
260 000 1 960 000
Ohjuri -hankkeen ja sen rinnakkaishankkeen yhteenlaskettu
kokonaiskustannusarvio on 2 719 134 € ja Keski-Pohjanmaan alueellista
rakennerahastovaroista haettu ESR+valtio osuus 1 981 628 €, nyt
rinnakkaishankkeelle esitetty jatkorahoitus huomioiden.
Rahoittajan esitys: Sihteeristö hyväksyy Ohjuri -rinnakkaishankkeen
jatkorahoittamisen Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Rahoittajan perustelut myönteiselle esitykselle: Lisärahoituksella pyritään
saattamaan hankkeen kohderyhmän työvoimapoliittiset toimenpiteet
päätökseen. Hanke on edennyt hyvin ja saavuttanut myös päivitetyn
henkilötavoitteensa (500 hlöä). Myös hankkeen vaikuttavuus on hyvällä tasolla
vaikka n. 40 % kohderyhmästä on pitkäaikaistyöttömiä. Alueellinen yhteistyö
alueen kuntien ja kaupunkien kanssa on ollut hankkeessa etusijalla.
Kokonaisuutena Ohjurin kohdalla kyse on ylivoimaisesti suurimmasta
työllisyyden hoitoon liittyvästä hankkeesta Pohjanmaan ELY-keskuksen
alueella. TEM on yritys- ja alueosaston ja RR ELYjen työkokouksessa
17.2.2017 suositellut, että olemassa olevien työvoimapalveluita sisältäviä ESRhankkeita lisärahoitettaisiin. Lisärahoitus perustuu kartoitettuun tarpeeseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi Ohjuri -rinnakkaishankkeen
jatkorahoittamisen Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--MYR 23.10.2018 § 6
Rahoittajan/K-S ELY esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy Ohjuri rinnakkaishankkeen jatkorahoittamisen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin
rahoittajan edellä esittämin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§ 7

7 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € tuodaan erikseen
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea sisältävät
sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristö on kokouksessaan 5/2018 (8.10.2018) tehnyt seuraavan päätöksen,
joissa haettu julkinen tuki on alle 400 000 €:
Hankkeen
nimi

Rahasto

Päähakija

Päätös

KIRJAVA

ESR

KeskiPohjanmaan
koulutusyhtymä

Myönteinen

Haettu
julkinen
tuki
90 000

Haettu
EU+valtio
72 000

Kyseinen hanke kohdistuu ESR toimintalinjaan 5 (sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta), johon on erityisesti kaivattu uutta hanketoimintaa.
Hankkeessa edistetään kohderyhmän osaamista ja sosiaalista osallisuutta sekä
ehkäistään syrjäytymistä. Toiminta on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille,
joille kieli ei enää tuota ylivoimaisia ongelmia, mutta syrjäytyminen
yhteiskunnan toiminnoista on ilmeistä. Tarkoituksena on myös, että
kohderyhmä, joka on kantaväestöstä, voisi kohdata maahanmuuttajat samoissa
valmennusryhmissä. Toiminnassa on mukana yhteisöklubi Silta sekä Ehjä ry
(Erityishuoltojärjestöjen liitto, jolla toimisto myös Kokkolassa), joiden avulla
yritetään rakentaa yhteisöllisiä ratkaisuja kohderyhmälle.
Sihteeristön pöytäkirjat ovat löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta
http://www.keski-pohjanmaa.fi/hallinto/sihteeristo-ja-poytakirjat.
Niistä löytyvät tarkemmat hankekuvaukset edellä esitetyistä hankkeista, sekä
päätökset perusteluineen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§ 8

8 § 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 oleva myöntövaltuus vuosille
2014-2018 on yhteensä 15 156 000 €.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-30.9.2018 (Yrtti2 raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
EAKR myöntövaltuus 2014-2018
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva EAKR+valtio valtuus yhteensä

221

€

139
7
146
31

25 127 716
15 156 000
13 149 694
342 182
13 491 876
2 006 306

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (57 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 21,2 %.
Mikäli yritystukien kysyntä jatkuu Keski-Pohjanmaalla nykyisen kaltaisena
koko loppuvuoden, tullee jäljellä oleva valtuus sidotuksi kokonaisuudessaan
vuoden 2018 aikana.
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystuet 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: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2018/§ 9

9 § ESR HAKU
Keski-Suomen ELY-keskuksen avaama ESR -haku on ollut avoinna KeskiPohjanmaalla ajalla 15.6.-3.10.2018. Avoinna ovat olleet kaikki Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESRtoimintalinjat ja erityistavoitteet:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
- 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
- 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
- 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen
- 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
- 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
ESR-rahoitus taipuu kevennettyjen kustannusmallien myötä myös pieniin ja
nopeakestoisiin kokeiluhankkeisiin. Hakijoita on kannustettu myös tällaisten
riskipitoisempien ja konkreettisten kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja
hakemiseen. Tarkempi hakuilmoitus ohjeistuksineen on ollut löydettävissä
rakennerahastosivustolta avaa.
Koko Keski-Suomen ELYn toiminta-alueella hakemuksia saatiin kaikkiaan 67
kpl, joista 6 kohdistui Keski-Pohjanmaalle:
TL 3 (Työllisyys ja työvoima liikkuvuus)
TL 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen opp.)
TL 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torj.)

1 hakemus
2 hakemusta+1 ylim.
2 hakemusta

Jätetty ylimaakunnallinen hanke kattaa kolme maakuntaa (E-P, K-P,
Pohjanmaa).
ELY-keskus käsittelee hakemukset valintakokouksessaan 23.11. ja tavoitteena
on saada hankkeita käsittelyyn jo sihteeristön seuraavassa kokouksessa (12.12.).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 4/2018 (23.10.2018)
MYR 4/2018

Sivu 17

23.10.2019 § 10

10 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVÄ
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN
RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014, ALKE-laki) 33 § mukaan maakuntien liittojen johdolla
valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) maakunnan yhteistyöryhmän
hyväksyttäväksi. Valmistelu tehdään yhteistyössä ELY-keskusten, muiden
valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen
osallistuvien tahojen kanssa. Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy
rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta
kansallisen ja EU-rakennerahastovarojen rahoituksesta sekä niitä vastaavista
valtion varoista, sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen
rahoitusosuuksista.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut toimeenpanosuunnitelman laatimista
tarkemmin ohjekirjeillään 7.6.2018 ja 4.9.2018.
Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä toimeenpanosuunnitelma ja siihen
liittyvä rakennerahastovarojen rahoitussuunnitelma tulee toimittaa työ- ja
elinkeinoministeriöön 31.10.2018 mennessä.
Esityslistan mukana on toimitettu
1) hyväksyttäväksi esitettävä toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
2) hyväksyttäväksi esitettävä rakennerahastovaroja koskeva
rahoitussuunnitelma 2019 (ja arvio vuodelle 2020 siirtyvästä rahoituksesta)
erillisenä taulukkona.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja sen painotukset
Toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 painotukset on koottu Keski-Pohjanmaan
aluekehittämispäivän (MAKO seminaarin 23.8.) työryhmätyöskentelyn pohjalta
ja niitä on täydennetty MYR sihteeristön 8.10.2018 käsittelyn pohjalta.
Keski-Pohjanmaan teemakohtaiset painotukset vuosille 2019-2020:
Osaaminen
- koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi
- innovaatioympäristöjen ja TKI-toiminnan kehittäminen
Kilpailukyky
- veto- ja pitovoima
- elinkeinojen kehittäminen
- luonnonvarojen kestävä käyttö
Saavutettavuus
- toimintaympäristön kehittäminen
- liikennejärjestelmän kehittäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät maakuntien yhteiset kehittämisteemat:
Pohjois-Suomi
- innovaatio- ja koulutustoiminta
- teollisuuden toimintaedellytykset
- osaavan työvoiman saatavuus
- Pohjois-Suomen saavutettavuus
Itä- ja Pohjois-Suomi
- IP alueen koheesiorahoitusesitys 2021-2027
- Laajakaistarakentamisen jatkuvuuden varmistaminen harv. asut. alueilla
- Koillisväylän tietoliikennekaapelin toteutumisen edistäminen
Toimeenpanosuunnitelman painotuksia ja maakuntien yhteisiä
kehittämisteemoja on avattu tarkemmin esityslistan mukana toimitetussa
TOPSU-asiakirjassa.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma/
Keski-Pohjanmaan rahoitussuunnitelma
Poikkeuksellista vuoden 2019 rahoitussuunnitelman laatimisessa on se, että
vuoden 2019 rahoitusraameissa (ns. kulmaluvut) on huomioitu vuoden 2020
myöntövaltuuksien ennakkobudjetointi vuodelle 2019, eli vuonna 2019
käyttöön saadaan kerralla kahden vuoden rahoitus. Rahoitusta ei ole kuitenkaan
pakko sitoa kokonaisuudessaan vielä vuoden 2019 aikana.
Keski-Pohjanmaan rakennerahastovaroja koskevat kulmaluvut 2019 (ml. 2020
myöntövaltuuksien ennakkobudjetointi vuodelle 2019)
EAKR
6,821 milj. €
ESR
3,111 milj. €
valtio
7,449 milj. €
Yhteensä
17,381 milj.€
Rahoitussuunnitelman laadinnassa tulee käyttää seuraavia
toimintalinjakohtaisia osuuksia:
EAKR
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen
ESR
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

48,7 %
51,3, %
48,2 %
32,4 %
19,4 %

EAKR rahoituksen osalta tulee kiinnittää huomiota uusia työpaikkoja, erityisesti
t&k&i -työpaikkoja synnyttävän toiminnan aktivointiin ja vähähiilisen talouden
edistämiseen, esim. käynnistämällä erillisiä hakuja erityistavoitteisiin 3.1. (Pkyritysten energiatehokkuuden edistäminen) ja 3.2 (Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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ESR:n osalta huomioita tulee kiinnittää työelämän ulkopuolella oleviin ja
työttömiin miehiin kohdistuviin toimenpiteisiin. Samoin tulee kiinnittää
huomiota kunkin toimintalinjan niihin tulosindikaattoreihin, joiden tavoitteista
ollaan vielä merkittävästi jäljessä.
Yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi esitetty rakennerahastovaroja koskeva
rahoitussuunnitelma 2019 (-2020):
K-S ELY K-P liitto Yhteensä
EU+valtio EU+valtio

TL 1 (EAKR)
TL 2 (EAKR)
EAKR yhteensä
TL 3 (ESR)
TL 4 (ESR)
TL 5 (ESR)
ESR yhteensä
KAIKKI YHTEENSÄ

5,626
0,350
5,976
2,550
1,513
1,025
5,088
11,064

0,728
5,589
6,317

6,317

6,354
5,939
12,293
2,550
1,513
1,025
5,088
17,381

Arvio
tarvittavasta
kunta ja muu
julkinen
rahoituksesta
0,290
1,059
1,349
0,450
0,503
0,181
1,134
2,483

Keski-Pohjanmaan koko rakennerahastotoiminnan kantavia teemoja vuosille
2019-2020 ovat ennakointi, proaktiivisuus, työllisyyden edistäminen,
vähähiilisyys ja digitalisaatio.
Rakennerahasto-ohjelman painotuksina vuosille 2019-2020 ovat erityisesti:
TL 1 Yritysten kasvun, uusiutumisen, kansainvälistymisen, ja viennin
edistäminen (mm. kasvu- ja kv. hakuisten yritysten ja niiden
alihankintaverkostojen tukeminen, uudet innovatiiviset toimialat).
Investointien osalta painopiste on vähähiilisyyttä edistävissä investoinneissa.
TL 2 Alueellisen innovaatioympäristön kehittäminen ja t&k -toiminnan
jalostaminen elinkeinoelämän uusiutumista ja vahvistumista palvelevaksi, sekä
toimenpiteet uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja tutkimustulosten
kaupallistamiseksi (uusien kaupallisten tuotteiden synnyttäminen etenkin alueen
omien luonnonvarojen ja erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisen kautta,
vähähiilisyyttä edistävät t&k -hankkeet)
TL 3 Työllisyyden edistäminen ja alueellisten työllisyysratkaisujen kokeellinen
kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien aseman vahvistamiseksi
(mm. toimivien Keski-Pohjanmaan työllisyysväylien syntyminen, osaavan
työvoiman saatavuuden turvaaminen alueen kasvuyritysten tarpeisiin, KeskiPohjanmaan työllisyyskokeilusta saatujen kokemusten testaaminen ja
jalkauttaminen)
TL 4 Alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen muuttuva ja digitalisoituva
toimintaympäristö huomioiden (mm. kasvu- ja rakennemuutosalojen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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koulutuksen laadun ja tarjonnan kehittäminen, koulutuksesta työelämään
siirtymistä tehostavat uudet toimintatavat)
TL 5 Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen heidän sosiaalista osallisuutta sekä köyhyyden torjuntaa tukevalla
tavalla (mm. monialainen ammatilliseen yhteistyöhön perustuvat laadukkaat ja
vaikuttavat palveluprosessit). Erityistä huomioita kiinnitetään kolmannen
sektorin mahdollisuuksiin osallistua hankkeiden toteuttamiseen.
Tarkemmat toimintalinja- ja rahoittajakohtaiset painotukset on esitetty
toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU).
Suunnittelija Tiina Harjunpää esittelee kokouksessa maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman 2019-2020, ja ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala
rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman 2019 (-2020).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn
toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja
koskevan rahoitussuunnitelman 2019 (-2020).
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2019 § 11

11 § OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 27.9.2018 (tarkentava ohjeistus
10.10.2018) käynnistänyt EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 20212027 valmistelun.
Valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Valmistelutyötä tehdään sekä
alueilla että ministeriössä. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa
kumppanuusperiaatteen mukaisesti perustettava Koheesio 2021+ työryhmä ja
alueiden uusiutumisen neuvottelukunta (AUNE). EAKR- ja ESR -toimien
valmistelu tapahtuu samassa prosessissa sekä alueella että keskushallinnossa,
yhteensovitus varmistaen. TEM vastaa lopullisesta ohjelmatyön ehdotuksen
laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten.
Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa ennen sen EU:n komissiolle
toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten
neuvotteluiden jälkeen.
Kirjeessään 27.9. 2018 TEM pyytää maakunnan liittoja käynnistämään
valmistelun alueellaan yhdessä ELY-keskusten ja muiden tärkeimpien
kumppaneiden kanssa.
Alueellista valmistelu tehdään Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja LänsiSuomi yhdessä. Valmistelusta kahdella alueella vastaavat alueen maakuntien
liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman
toteuttamiseen osallistuvien sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävien
tahojen kanssa.
Molempien alueiden tulee muodostaa valmisteluryhmä, jota johtaa maakunnan
liiton edustaja.
TEM on pyytänyt alueita ilmoittamaan 22.10.2018 mennessä mm.
- valmistelua johtava maakunnan liitto (yksi/suuralue)
- keskeisimmät valmistelijat (enintään 4/suuralue)
- alueen valmisteluryhmän kokoonpano
- maakunnittaisten yhteyshenkilöiden nimet
TEM pyytää alueita myös arvioimaan käynnissä olevan kuluvan ohjelmakauden
tuloksia ja vaikutuksia sekä tekemään analyysiä toimintaympäristöön liittyvistä
haasteista sekä ennakoimaan tulevan ohjelmakauden aikana nousevia
toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä. Alueellisen ohjelmatyön valmistelua
johtavaa maakunnan liittoa pyydetään toimittamaan tiivis, alustava analyysi
23.11.2018 mennessä.
Keski-Pohjanmaan MYR sihteeristössä 8.10. käydyssä keskustelussa todettiin
koheesio 2021+ ryhmän olevan hyvin keskeisessä roolissa, ja ryhmään tulisi
saada riittävä edustus maakunnista. Keski-Pohjanmaan lähtökohtana
ohjelmakaudelle 2021-2027 on, että vähintään nykyinen taso rahoituksessa
säilytetään. Myös tulevan kauden hallintojärjestelmäkuvausten valmistelu tulee
käynnistää. TEMiin tulee 10.12.2018 mennessä toimittaa maakunnittain
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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esitykset siitä, miten välittävän viranomaisen tehtävät uudella kaudella 2021+
järjestetään (ml. kuluvan kauden loppuun saattaminen).
Lisäksi esillä oli, että edellisen kauden valmistelussa mm. yritysten osaamisen
kehittäminen jäi kokonaan ESR rahoituksen ulkopuolelle; tällä kaudella tulisi
pyrkiä vaikuttaminen siihen, että asia huomioitaisiin 2021+ valmistelun
yhteydessä. Vt. maakuntajohtaja kannusti nostamaan muutkin nykykauden
”valuvirheet” esille, jotta niitä voidaan välittää edelleen tulevan kauden
valmistelupöytään.
Maakunnan yhteistyöryhmällä on edelleen keskeinen rooli 2021+ kaudella.
Maakuntajohtajien mukaan MYRristä voitaisiin ottaa vielä nykyistä enemmän
irti
- MYRrin rooliksi koko aluekehittämiskenttä (ml. kv. asiat) → antaisi oman
näkemyksensä maakuntahallinnolle
- MYRriä haluttaisiin vastuuttaa enemmän myös maakuntastrategian
valmisteluun
- edelleen lausunnon antajana RR hankkeissa/rahoituksessa
- tarkoittaisi, että myös sihteeristön rooli ”työrukkasena” kasvaisi entisestään.
Kokouksessa kuullaan viimeisimmät kuulumiset valmisteluun liittyen.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:
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23.10.2019 § 12

12 § AJANKOHTAISTA MAAKUNNALLISESSA VALMISTELUSSA
Kokouksessa kuullaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ajankohtaiskatsaus
keskeisimmistä maakunnallisessa valmistelussa olevista aluekehittämisasioista.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu, sekä
merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2019 § 13

13 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYVIÄ KOKOUKSIA JA
TILAISUUKSIA
29.10.
22.11.
28.11.
14.12.

RR seurantakomitean sihteeristö
K-P liiton infotilaisuus EAKR -hanketoimijoille
Rakennerahastojen de minimis -työkokous viranomaisille
RR seurantakomitea

MUITA TILAISUUKSIA
10.10.
9.11.

Aluekehittämispäivä 2018 (TEM), Helsinki
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaala
(maaseuturahasto)

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2019 § 14

14 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan ja merkitään tiedoksi muut
esille otetut asiat.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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23.10.2019 § 15

15 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Alustavaksi kokousaikatauluksi esitetään seuraava:
Sihteeristö
12.12.2018
5.2.2019
5.4.2019
5.6.2019
5.9.2019
5.11.2019
MYR
20.2.2019
17.4.2019
19.6.2019
19.9.2019
20.11.2019
Tarvittaessa yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely on mahdollista
järjestää myös käyttämällä ns. kirjallista menettelyä (käsittely sähköpostitse).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) merkitään tiedoksi sihteeristön alustava kokousaikataulu
2) hyväksytään edellä esitetty alustava MYR kokousaikataulu vuodelle 2019.
Sihteeristön päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

