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20.2.2019/§1

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§2

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:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§3

3 § MYR VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JA MUUTOKSET MYR KOKOONPANOON
Maakunnan yhteistyöryhmän nimeää maakuntahallitus. MYRissä edustettuina
olevia tahoja koskevat henkilövaihdokset on delegoitu tehtäväksi
maakuntajohtajan päätöksellä.
Centria ammattikorkeakoululla on pysyvä asiantuntijan paikka maakunnan
yhteistyöryhmässä. Maakuntajohtajan päätöksellä 11.1.2019 on hyväksytty
seuraava Centria ammattikorkeakoulua koskeva jäsenmuutos MYR
kokoonpanoon:
Entinen varsinainen edustaja
Jennie Elfving
johtaja (opetus)

Uusi varaedustaja
Marko Forsell
johtaja (TKI)

Entinen varaedustaja
Vesa Martinkauppi
TKI-päällikkö

Uusi varaedustaja
Jennie Elfving
johtaja (opetus)

Maakunnan yhteistyöryhmän toisena varapuheenjohtajana toimii
valtionhallinnon edustaja. Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan
26.10.2017 nimennyt yhteistyöryhmän 2. varapuheenjohtajaksi Pohjanmaan TEtoimiston edustajan Helvi Riihimäen. Helvi Riihimäen siirryttyä eläkkeelle
nimetään hänen tilalleen uusi varapuheenjohtaja, jonka tulee olla valtiontahon
edustaja ja yhteistyöryhmän jäsen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätöksellä tehdyt jäsenmuutokset
yhteistyöryhmän kokoonpanoon
2) nimeää valtiontahoa edustavien tahojen esityksestä yhteistyöryhmän 2.
varapuheenjohtajan.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§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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20.2.2019/§5

5 § 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 kautta
yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus
(EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on yhteensä 15 156 000 € ja vuosille 20192020 yhteensä 5 976 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-28.1.2019 (Yrtti2 raportti)
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 2014-2018 valtuus (EAKR+valtio)
1/2019 käyttöön saatu vuosien 2019-2020 valtuus

kpl
237
149
7
156
31

€
27 031 512
15 156 000
14 377 684
342 182
14 719 866
778 316
5 976 000

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
4) EAKR yritystukien indikaattoritulokset
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (58 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 19,7 %.
Yritystukien avulla on alueelle 28.1.2019 mennessä syntynyt 219 uutta
työpaikkaa (joista naistyöpaikkoja 58). Uusista syntyneistä työpaikoista 24 on
t&k -työpaikkoja (joista 1 naistyöpaikka). Hankkeiden toteuttamisen on arvioitu
lisäävän yritysten liikevaihtoa noin 34 milj. € ja kasvattavan vientiä noin 10
milj. €.
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).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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12.12.2018/§ 4
20.2.2019/§ 6

6 § KP REKRY (104677)
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Centria ammattikorkeakoulu Oy
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
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Toteuttamisaika:
1.1.2019-31.12.2021
Kokonaiskustannusarvio: 479 674 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Sihteeristö 12.12.2018 § 4
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Alueen yritykset ovat viestittäneet jo pitkään ongelmistaan saada osaavaa
työvoimaa niin mediassa, eri barometrien ja suhdannekyselyiden kautta, kuin
myös suoraan koulutuksen järjestäjille. Alueen julkiset toimijat ovat
kokoontuneet eri foorumeissa aiheen parissa ja tilanne on todettu useaan
kertaan. Nyt tarvittaisiin pikaisia toimenpiteitä asiaan vaikuttamiseksi, ennen
kuin suhdanteet kääntyvät mahdolliseen laskuun ja yritysten kasvun
edellytykset heikkenevät. Osaavan työvoiman tarpeeseen vastaaminen on
ratkaisevaa tulevaisuudessakin, joten hanke ei ole suhdanneriippuvainen. KeskiPohjanmaan maakunnan kannalta on aivan ydinkysymyksiä, kuinka saamme
mahdollisimman suuren osan nuoristamme kiinnitettyä alueen työpaikkoihin ja
vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
KP Rekry –hankkeen tavoitteena on mm. vastata alueemme työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan saamalla Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän (Kpedun) ja Centria ammattikorkeakoulun (Centria)
opiskelijat ja ohjauksessa olevat henkilöt nopeammin ja tehokkaammin töihin
Keski-Pohjanmaalle opintojensa jälkeen.
Tavoitteena on myös helpottaa opiskelijoiden työssäoppimis- ja
harjoittelupaikkojen sekä yrityksissä olevien työmahdollisuuksien kohtaamista
sekä parantaa yritysten tietoisuutta alueen koulutusmahdollisuuksista sekä
helpottaa yritysten rekrytointiprosessia ja saada piilevät työmahdollisuudet
opiskelijoille näkyviksi.
Hankkeessa jalkautetaan 5-6 “työelämäagenttia” yrityksiin kartoittamaan
osaajatarpeita, jotka siirretään Kpedun ja Centrian yhteiseen digitaaliseen
alustaan. Opiskelijat puolestaan ilmoittavat osaamisensa samaiseen
järjestelmään, jossa tekoälyn avustamana helpotetaan työ- ja
harjoittelupaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja yritysten tarpeisiin
liittyvien täsmäkoulutusten suunnittelua.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Hankkeen tuloksena osaavan työvoiman saatavuus on Keski-Pohjanmaalla
parantunut ja vastavalmistuneiden työllistymispolku nopeutunut ja helpottunut.
Oppilaitosten ja työhallinnon yhteistyö ja prosessit ovat hankkeen myötä
entistäkin sujuvampia. Työperäiseen maahanmuuttoon on saatu kehitettyä hyviä
koulutus- ja rekrytointimalleja yritysten akuutteihin tarpeisiin alueen
keskeisimmillä toimialoilla. Hankkeessa kehitetty rekrytointialusta on laajasti
alueen yritysten ja opiskelijoiden käytössä.
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Uutta on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Centria ammattikorkeakoulun
paikallisiin tarpeisiin soveltuva yhteinen tekoälyä hyödyntävä
rekrytointityökalu, joka helpottaa osaajien ja työnantajien kohtaamista ja siten
opiskelijoidemme työllistymistä ja harjoittelupaikkojen löytämistä. Hankkeen
aikana yrityksiä kiertävät ja hiljaista tietoa välittävät työelämäagentit on uusi
tapa toimia yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Hankkeessa yritetään
vaikuttaa yritysten asenteisiin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
osaamispotentiaalin ja työllistämisen suhteen – erityisesti
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Opiskelijat ja oppilaitoksissa ohjaustoimenpiteissä olevat henkilöt (mm.
työnhakijat, ammatinvaihtajat, pitkään työttömänä olleet, osatyökykyiset).
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

174
910
910

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella on jonkin verran myönteisiä
vaikutuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen
(vastavalmistuneiden työllistymisen parantuminen edistää yksilöiden
hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä, alueen yritysten työvoimansaanti
paranee).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kehitetty rekrytointi-/kohtaantomalli vakiintuu yritysten, oppilaitosten ja
työhallinnon toimintaan kaikilla aloilla. Työelämäagenttitoiminta vakiintuu
osaksi opetushenkilökunnan normaalia työtä. Kaikki uudet opiskelijat saadaan
rekrypalveluiden piiriin. Kokemuksia hyödynnetään tulevan
maakuntauudistuksen kasvupalveluiden osana. Tuloksia ja kokemuksia jaetaan
oppilaitosten välillä ja verkostoissa eri medioita ja viestintävälineitä
hyödyntäen.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

382 200
19 000
13 500
64 974
Tarkastajan nimikirjaimet
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Kustannukset yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
- KPEDU (omarahoitus) 35 999
- Kokkolan kaupunki 41 602
- Kaustisen seutukunta 11 051
- Kannus 4 811
- Perho 2 493
Muu julkinen rahoitus (Centria omarahoitus)
Rahoitus yhteensä

Sivu 12
479 674
359 754
95 956

75 %
20 %

23 964
479 674

5%
100 %

Rahoittaja/K-S ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu kielteiselle esitykselle: Hakemuksen painopisteenä ei
ole heikossa työmarkkinatilanteessa olevat eikä heille kehitetä uudenlaisia
toimintamalleja. Työllisyyttä edistetään vain välillisesti. Hakemuksessa esitetty
osaajarekisteri kilpailee työ- ja elinkeinoministeriön syntymässä olevan
työmarkkinatorin kanssa. Hankkeessa on kuitenkin jatkokehitettäviä ideoita,
kuten työvoima-agentit ja työllistymisen kannalta tarpeelliset rekry-koulutukset
sekä osaajien kytkeminen työelämään esim. matalan kynnyksen toimintatavalla,
kunhan hankkeen painopistettä siirretään heikommassa työmarkkinatilanteessa
oleviin (myös erityisryhmien eli työperäisen maahanmuuton huomiointi
hakemuksessa plussaa). Samalla tulisi paremmin huomioida olemassa olevat
hankkeet tai niiden tulokset toimintalinjassa 4.
Käsittely: Rahoittaja avasi kokouksessa vielä tarkemmin kielteisen päätöksen
perusteluita. Hakemus sisältää asioita, joita tehdään jo käynnissä olevissa
hankkeissa. Hankerahoituksella ei myöskään tueta omien epävirallisten
rekisterien luomista (suositaan virallisia rekistereitä). Lisäksi hankkeen
pääkohderyhmä opiskelijat eivät voi olla työvoimapoliittisten toimenpiteiden
kohteena.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--MYR 20.2.2019 § 6
Rahoittaja/K-S ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin sihteeristön käsittelystä ilmenevin
perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2019 (20.2.2019)
Sihteeristö 6/2018
Sihteeristö 1/2019
MYR 1/2019
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12.12.2018/§ 5
5.2.2019/§ 5
20.2.2019 § 7

7 § VARUSTAMO (104610)
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkotyö-säätiö
Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
Erityistavoite:
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Toteuttamisalue:
Kokkola
Toteuttamisaika:
1.3.2019-30.6.2021
Kokonaiskustannusarvio: 484 101€
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Sihteeristö 12.12.2018 § 5
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeen taustalla on eri organisaatioiden käytännön työstä syntyneet
havainnot palvelujärjestelmän aukoista ja niistä haasteista, joita opiskelijat,
kuntoutujat ja työttömät kohtaavat eri nivelvaiheissa. Hankeideat ovat syntyneet
ratkaisuehdotuksina käytännön tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia joustavia ja välittömiä avauksia
tukea tarvitseville henkilöille. Erityisesti nuorille opintojen aikana ja opintojen
keskeyttämisen yhteydessä, kuntoutujille kuntoutuksen yhteydessä, sekä
osatyökykyisten tai vaikeasti työllistyvien henkilöiden ammattiin valmistumisen
yhteydessä. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden
tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, rajapintoja yhdistäviä
mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto, erityisammattioppilaitos Luovi, SPR ja Kokkotyösäätiö.
Hankkeessa haetaan ratkaisua rakenteissa oleviin ongelmakohtiin. Muutos
halutaan saada aikaan sekä ohjaustoimintaan että rakenteisiin.
Hankkeen tuloksena on
1. Laadukkaat kuvaukset ja tuotteistaminen.
2. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka-paja-malli
3. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka toimintamalli
4. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu työllistymistä tukevia toimintamalleja
5. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu alueellinen yhteistyömalli osatutkintojen ja
tutkintojen järjestämisestä
6. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu näyttövalmennus-malli
7. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu helposti ymmärrettävää oppimateriaalia.
8. Tutkimus toiminnan vaikuttavuudesta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeen toimesta kehitetään Telakka-toimintamalli vaativaa/erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida Luovin
opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
perustutkintojen osatutkintoja tai kokotutkintoja. Hankkeessa kehitetään ja
pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen
yhteistyömalli, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen
hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan KPEDUn tutkintotarjontaa ja
oppimisympäristöjä hyödyntäen. Suunnitellaan yhteistyömalliin liittyvät
pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä
työnjako. Tavoitteena on kehittää yhteistyömalli, jota voidaan toteuttaa
koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Tukea tarvitsevat henkilöt opintojen keskeyttämisen, kuntoutuksessa olevat
osatyökykyiset tai vaikeasti työllistyvät henkilöt ammattiin valmistumisen
yhteydessä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Luovin opiskelijat, joiden
opinnot uhkaavat keskeytyä. Kokkotyö-säätiön valmentautujat, jotka voivat
siirtyä suorittamaan osa- tai koko tutkintoja. Nuorisotoimen, sosiaalitoimen
asiakkaat, joiden opinnot ovat jääneet kesken, jotka voivat siirtyä suorittamaan
tutkinnon osia tai koko tutkintoa.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat, muut ohjauspalveluiden
asiantuntijat

22
77
7 140
32

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite, mutta se on tärkeä osatavoite.
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen kehittämis- ja
vakiinnuttamistoiminnassa (valtavirtaistaminen).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa pilotoitujen hyväksi havaittujen yhteisten mallien ja
toimintatapojen on mahdollista juurtua käytäntöihin. Hankkeen hyvät käytännöt
levitetään. Kokkotyö-säätiö on ollut koulutusyhtymän yhteistyökumppanina jo
vuosia ja hyväksi havaitut kustannustehokkaat toimintamallit voivat hyvin
juurtua käytäntöihin. Luovilla on kokemusta hanketyöstä ja hyvät toimivat
mallit ovat jääneet pysyväksi käytännöksi. Kpedu tarvitsee uusia avauksia, jotta
koko ikäluokka voidaan kouluttaa. Hankkeessa hyödynnetään tutkimuksellista
otetta vakiinnuttamisen tehostamiseksi. Tutkimuksen avulla tulee arvioida:
toiminnan edellytyksiä, prosessien etenemistä, toiminnan vaikuttavuutta ja
vakiinnuttamisen edellytyksiä.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

548 451
28 820
29 820
Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2019 (20.2.2019)
Flat rate 17 %
Kustannukset yhteensä
Erikseen raportoitavat osallistujien
palkkakustannukset, joihin ei myönnetä ESR:n
ja valtion rahoitusta (kunnat)
Kustannusarvio yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
-KPEDU (omarahoitus) 49 308
-Kokkotyösäätiö (omarahoitus) 38 370
-SPR (omarahoitus) 31 960
Yksityinen
-Hengitysliitto/Luovi (omarahoitus) 55 391
Rahoitus yhteensä
Erikseen raportoitavat osallistujien
palkkakustannukset, joihin ei myönnetä
ESR:n ja valtion rahoitusta (kunnat)
Rahoitussuunnitelma yhteensä

Sivu 15
93 240
700 111
38 370
738 481
525 082
119 638

75 %
17,09 %

55 391

7,91 %

700 111
38 370

100 %

738 481

Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke edistää Kestävää
kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 9.1
rahoitettavalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti
syrjäytymisvaarassa olevien vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten
koulutukseen pääsemistä sekä koulutuksesta työelämään siirtymistä.
Hankkeen rahoittamiselle asetetaan kuitenkin seuraavat ehdot: Hankkeen
kustannusten kohtuullisuus ja rahoitustarve arvioidaan uudelleen. Hankkeen
toteuttajilta edellytetään omarahoitusosuuden asettamista hankkeen
rahoitussuunnitelmaan. Samalla myös hankkeen toimenpiteet
hankesuunnitelmassa täsmennetään.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen kustannusarviota ja
rahoitusta tullaan tarkistamaan vielä selkeästi alaspäin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittään 400 000 € viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi uudella tarkennetulla kustannusarviolla ja rahoitussuunnitelmalla.
Sihteeristö 5.2.2019 § 5
Hankkeen kustannusarviota on sihteeristön 12.12.2018 käsittelyn jälkeen
tarkistettu merkittävästi alaspäin (254 380 €). Osatoteuttajista SPR
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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/Ykköskirppis on jäänyt hankkeesta pois. Hankkeen pääasiallinen sisältö ja
tavoitteet ovat rahoittajan mukaan pysyneet edellä esitetyn mukaisena.
Uusi tarkistettu kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Kustannusarvio yhteensä
Uusi tarkistettu rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
- KPEDU (omarahoitus) 44 343
- Kokkolan kaupunki 18 494
Yksityinen
- Kokkotyösäätiö (omarahoitus) 18 496
- Hengitysliitto/Luovi (omarahoitus) 39 693
Rahoitussuunnitelma yhteensä

383 760
16 800
18 300
65 241
484 101
363 075
62 837

75 %
12,98 %

58 189

12,02 %

484 101

100 %

Rahoittaja tarkentaa tarvittaessa kokouksessa muut oleelliset sihteeristön
12.12.2018 käsiteltävänä olleeseen hankesuunnitelmaan tulleet muutokset.
Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi edellä esitetyin
tarkennuksin.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen sisältöön on tehty joitakin
täsmennyksiä. Kokkolan kaupunki käsittelee hankkeen kuntarahaosuuden joko
kokouksessaan 11.2 tai 18.2.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen vietäväksi edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi edellä esitetyin tarkennuksin.
--MYR 20.2.2019 § 7
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua- ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sihteeristö 6/2018
Sihteeristö 1/2019
MYR 1/2019
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12.12.2018/§ 9
5.2.2019/§ 6
20.2.2019/§ 8

8 § ENTER – ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN (104406)
Sihteeristö 12.12.2018 § 9
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2019-30.11.2021
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 974 493 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
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. Nuorten ja nuorten aikuisten
osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen.
Hankehakemuksen valmistelussa on tehty yhteistyötä SOKRA
koordinaatiohankkeen kanssa.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuusongelmaisten 16-45 –vuotiaiden
keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja
työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä opiskelu- ja työelämään
valmentaviin palveluihin paranevat.
Osatavoitteet:
a) Varsinaisen kohderyhmän tavoittavan toimintamallin suunnittelu, kokeilu,
arviointi, kehittäminen ja juurruttaminen.
b) Varsinaisen kohderyhmän kanssa toimivien monitoimijaisen yhteistyön ja
osaamisen kehittäminen (toimijakohderyhmä)
c) Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijatoiminnan roolin vahvistaminen.
Hankkeen tavoitteet saavutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:
1. Suunnitellaan yhdessä varsinaisen kohderyhmän kanssa Keski-Pohjanmaan
alueelle matalan kynnyksen liikkuva toimintamalli ja palveluja. Otetaan em.
toimintamalli hankkeen aikana käyttöön.
2. Koordinoidaan ja räätälöidään asiakaskohderyhmälle yksilöllisiä tukimuotoja
(esim. työvalmennus, riippuvuudesta kuntoutumista tukevat toimet,
kokemusasiantuntijakoulutus, hygieniapassikoulutus jne) ja osallisuutta
edistäviä toimintoja, jotka vahvistavat heidän opinto- ja työelämävalmiuksiaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia palveluja ja eri
toimijoiden verkostoja ja foorumeita.
3. Vertaistoimijoiden sekä kokemusasiantuntijatoiminnan roolin ja
toimintavalmiuksien vahvistaminen KeskiPohjanmaalla riippuvuusongelmaisten
tueksi.
4. Lisätään riippuvuusongelmaisten kanssa työskentelevien julkisen sektorin
toimijoiden ja monitoimijaisen yhteistyöhön osallistuvien tahojen osaamista
riippuvuusongelmaisia osallistavista sekä heidän työelämävalmiuksiaan
kokonaisvaltaisesti tukevista toimenpiteistä.
5. Hankkeen käynnistyessä laaditaan viestintäsuunnitelma. Viestinnässä
kiinnitetään erityistä huomiota varsinaisen kohderyhmän tavoittamiseen.
6. Hankkeen käynnistyessä laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma.
7. Selvitetään mahdollisuudet kytkeä Terveysneuvontapiste Vaihtarin -toimintaa
hankkeen tuella perustettavan matalan kynnyksen tukitoiminnan yhteyteen. 8.
Hankkeen toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan.
9. Keski-Pohjanmaan julkisen palvelutuotannon työntekijöiden ja monialaisen
yhteistyöverkoston toimijoiden valmiuksia ja osaamista kehitetään järjestämällä
heille koulutusta hankkeessa toimiviksi arvioitujen, kohderyhmän osallisuutta ja
työelämävalmiuksia vahvistavien toimintamallien mukaiseen toimintaan.
10. Hankkeessa toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt sekä osallisuutta ja
työelämävalmiuksia vahvistavat toimintamuodot kuvataan ja vahvistetaan
käyttöön otettaviksi.
11. Hankkeessa käyttöönotettu ja kehitetty toimintamalli kuvataan ja
juurrutetaan hankkeen aikana KeskiPohjanmaalle
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeen varsinaista kohderyhmää varten ei Keski-Pohjanmaalla ole erikseen
suunnattuja palveluja, vaan he voivat käyttää samoja perus- ja erikoispalveluja
kuin muutkin alueen asukkaat. Perus- ja erikoispalveluissa ei ole myöskään
käytössä hankkeen kohderyhmälle kehitettyjä ja käyttöön otettuja
toimintamalleja. 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. Herätetään toimijoita pohtimaan omia työ- ja
toimintatapojaan, haastetaan ja koulutetaan heitä uudenlaiseen toimintatapaan.
Koulutuksessa on keskeistä kohderyhmään kuuluneiden
kokemusasiantuntijoiden välittämät kokemukset sekä uudenlaisten työtapojen
opettelu ja monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisen kohderyhmän muodostavat 16-45 –vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla
on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin
pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu
keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti
nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllisesti räätälöityjä sosiaali-,
terveys ja kuntoutuspalveluja.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Toimijakohderyhmä muodostuu julkisen sektorin, erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa työskentelevistä ja yhteistyötahoista, jotka
kohtaavat työssään ja toiminnassaan asiakaskohderyhmää.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

150
275

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta.
Hankkeelle laaditaan sen käynnistyessä yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa
pyritään tiedostamaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä sukupuolinäkökulman,
erilaisen etnisen taustan, iän, seksuaalisen suuntautuneisuuden ja uskonnollisen
vakaumuksen huomioimiseksi ja yhdenvertaisen osallistumisen
mahdollistamiseksi. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti
sosiaaliseen kestävyyteen (hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa on tavoitteena ottaa käyttöön, kokeilla ja arvioinnin perusteella
kehittää asiakaskohderyhmän tavoittava matalan kynnyksen toimintamalli, joka
jää hankkeen päätyttyä käyttöön Keski-Pohjanmaalla. Keskeistä on arvioida
toimintamallin toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden
arvioimiseksi kerätään palautetta asiakaskohderyhmältä, toimijakohderyhmältä
ja yhteistyökumppaneilta. Saadun palautteen perusteella on mahdollista arvioida
toimintamallin vaikuttavuutta. Hankkeessa toimiviksi osoittautuneet hyvät
käytännöt sekä osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavat toimintamuodot
kuvataan ja vahvistetaan käyttöön otettaviksi.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
Yhteensä

725 600
48 239
77 300
123 354
974 493
779 594
194 899
974 493

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke tavoittaa sellaiset
kohderyhmät, joille ei erikseen ole suunnattu sosiaalisen kuntoutuksen ja
matalan kynnyksen palveluja. Kohderyhmän muodostavat 16-45 vuotiaat nuoret
ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Yhteistyöverkostossa on toimijoita, jotka kohtaavat mainittua kohderyhmää.
Lisäksi toteuttaja huomioi olemassa olevien hankkeiden toimintaa ja tuloksia,
myös ylimaakunnallisesti (OK-hanke (Pirkanmaa), PROSOS (Etelä-Pohjanmaa)
ja LumOaVA (Keski-Pohjanmaa)). Hanke-esitys sopii ohjelman 2018-2021
teemaan ’Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa’ ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden
teemat on ohjelmassa myös mainittu. Hankesuunnitelman yksityiskohtia ja
etenkin budjettia on rahoittajan vielä käytävä läpi.
Käsittely: Todettiin, että hankkeen rahoitussuunnitelman mukainen kuntaraha
on kokonaisuudessaan hakijan omarahoitusosuutta (ei vaadi ulkopuolista
kuntarahaa).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen 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.
--Sihteeristö 5.2.2019 § 6
Rahoittaja tarkentaa kokouksessa sihteeristön 12.12.2018 kokouksen jälkeen
hankesuunnitelmaan tulleet muutokset.
Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi rahoittajan
kokouksessa täydentämin tarkennuksin.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen kustannusarvio tuskin tulee
enää juurikaan muuttumaan, mutta hankkeen tukitasosta käydään vielä
keskustelua (75 %).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen vietäväksi edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi rahoittajan kokouksessa
täydentämin tarkennuksin.
--MYR 20.2.2019 § 8
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin
sihteeristön käsittelystä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019 /§ 9

9 § 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 sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €
tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristö on kokouksessaan 6/2018 (12.12.2018) tehnyt seuraavan päätöksen,
joissa haettu julkinen tuki on alle 400 000 €:
Hankkeen nimi

Raha
sto

Päähakija

Päätös

PROMUS (ylimaak)

ESR

Myönt

ATIK II: työvoiman
koulutusta koskevan
alueellisen
ennakointimenetelmän
kehittäminen K-P:lle
AURA - Aikuinen
urapolku

ESR

Rytmiinstituutin
kannatusyh
distys ry
Jyväskylän
yliopisto

Kokkotyös
äätiö

ESR

Haettu
julkinen
tuki (€)
130 242
(K-P osuus)

Haettu
EU+valtio
(€)
130 242
(K-P osuus)

Kielt

147 487

131 099

Kielt

313 562

235 172

PROMUS hanke kohdistuu TL 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen ja sen erityistavoitteeseen 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen
koulutuksen ja tarjonnan laadun parantaminen. ProMus-hanke luo uutta
ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan
ja Keski-Pohjanmaan alueelle sekä tukee musiikkialan työllistymistä.
ATIK II -hankkeen (TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen,
erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen ja tarjonnan
laadun parantaminen) tavoitteena oli luoda Keski-Pohjanmaalle alueellinen
ennakointimenetelmä, jolla alueen työpaikoissa työskentelevää työvoimaa
voidaan verrata alueen ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista,
ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuviin. Tämä mahdollistaisi
entistä tehokkaamman työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittamisen.
AURA hankkeen (TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta,
erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen) lähtökohtana oli parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan
kohderyhmän työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiä valmistautumalla
siihen työpajaympäristössä, sekä mahdollistamalla ammatillisten tutkintojen
osien suorittaminen tuetusti kohti näyttöä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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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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20.2.2019 § 10

10 § EU:N ALUE – JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUN
TILANNEKATSAUS
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti ohjelmakauden 2021-2027
kansallisen valmistelun ohjekirjeellään 27.9.2018.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien liitot
aluekehityslainsäädännön mukaisesti. Valmistelua tehdään yhteistyössä ELYkeskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen
kanssa. Valmistelussa noudatetaan kumppanuusperiaatetta siten, että kukin
maakuntaliitto vastaa aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien
osallisuudesta. Ohjelmavalmistelua käsitellään säännöllisesti
maakuntahallituksissa. Maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä
kumppanuuselimiä maakunnissa, ja asioiden valmistelua käsitellään lisäksi
MYR:n sihteeristöissä. Maakuntavalmistelun työryhmiä hyödynnetään
ohjelmavalmistelussa kumppanuusperiaatteella ja suuralueen tilaisuuksia
järjestetään tarpeen mukaan.
Pohjois-Suomen 2021+ valmistelua koskeva ensimmäinen info/kuulemistilaisuus järjestettiin Oulussa 4.2.2018.
Valmisteltavan ohjelman pääteemat
o Älykkäämpi Eurooppa
o Vihreämpi vähähiilisempi Eurooppa
o Yhteenliitetympi Eurooppa
o Sosiaalisempi Eurooppa
o Kansalaisten Eurooppa
Suurimmat kansalliset näkemyserot valmistelun tässä vaiheessa liittyvät IP
alueen oman ohjelman saamiseen/yksi valtakunnallinen ohjelma, sekä
rahoituksen kohdentumiseen maan sisällä. Komission maaraportti
(maakohtaiset suositukset) saataneen helmikuun lopulla ja ohjelmavalmistelua
koskeva ministeriön seuraava ohjeistus maaliskuussa.
Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marita Mutkan ajankohtaiskatsaus
ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun etenemisestä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§ 11

11 § EU:N ALUE – JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 KANSALLISEN
HALLINTOJÄRJESTELMÄN VALMISTELU
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut 27.9.2018 ohjekirjeen
ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun käynnistämisestä. TEM on
lisäksi käynyt 3. ja 8.10.2018 suuralueittaiset keskustelut maakuntien liittojen ja
ELY-keskusten edustajien kanssa ohjelmavalmistelun sekä hallintojärjestelmän
valmistelun käynnistämisestä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 16.10.2018 pyytänyt maakunnan
liittoja ja ELY-keskuksia toimittamaan välittävien toimielinten tehtävien
järjestämistä koskevan yhteisen ratkaisuesityksensä maakuntakohtaisesti
hallintoviranomaiselle (TEM) 31.1.2019 mennessä.
Ohjekirjeen mukaan maakuntien välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä
koskeva ratkaisu on tehtävä vuoden 2019 alussa, jotta tarvittavat muutokset
hallinto- ja valvontajärjestelmään ehditään toteuttamaan ennen
maakuntauudistusta.
Hallintoviranomaisen lähtökohtana on, että kuluvan ohjelmakauden 2017-2020
loppuunsaattaminen ja uuden ohjelmakauden 2021-2027 välittävän
viranomaisten tehtävät järjestetään tulevissa maakunnissa samalla tavalla.
Keski-Pohjanmaan liiton TEMiin 29.1.2019 lähettämä vastaus on toimitettu
yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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2.5.2019/§9
20.2.2019/§ 12

12 § AJANKOHTAISTA ALUEELLISESSA VALMISTELUSSA
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja yhteyspäällikkö Teppo Rekilä käyvät läpi
ajankohtaisia alueellisessa valmistelussa olevia asioita.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Yhteistyöryhmä 1/2019 20.2.2019/13
13 § MYR YHTEISTAPAAMINEN
Länsi-Suomen West Finland Alliance (WFA)-alueen maakuntajohtajat päättivät
viime vuoden puolella, että maakuntien yhteistyöryhmät (Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) pitäisivät kevään 2019
aikana yhteisen MYR seminaari/neuvottelupäivän.
Samalla he toivoivat, että myös Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja KeskiPohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmät osallistuisivat tapahtumaan.
Seminaaripäivä järjestetään Tampereella 9.4.2019. Tarkempaa ohjelmaa
tilaisuuteen ei ole vielä saatu.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Esityksenä on, että taloudelliset resurssit
huomioiden (mm. tekninen tuki) Keski-Pohjanmaalta tilaisuuteen osallistuisi
MYR puheenjohtajisto ja 2-3 henkilöä Keski-Pohjanmaan liitosta, siten että
kukin lähettävä taho vastaa matkakuluista ja K-P liitto kustantaa ao. henkilöiden
osalta kokouspaketin.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§ 14

14 § AVOINNA OLEVIA HAKUJA
Keski-Pohjanmaa kuuluu sekä Interreg Pohjoinen että Botnia Atlantica ohjelma-alueisiin ja on tärkeää, että alueellisten rakennerahastovarojen (EAKR
ja ESR) lisäksi myös muita EU -ohjelmia pystytään hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti Keski-Pohjanmaan alueellisessa kehittämisessä ja
maakuntaohjelman toimeenpanossa.
EAKR haku
Keski-Pohjanmaan liiton avaama EAKR -haku on avoinna Keski-Pohjanmaalla
ajalla 17.12.2018-28.2.2019. Toimintalinjalla 1 etsitään erityisesti pieniä
ketteriä kehittämishankkeita, jotka tuovat uusia ratkaisuja yrittäjyyden ja
yritysten kasvun tukemiseen, sekä edistävät osaavan työvoiman saatavuutta pkyrityksissä. Toimintalinjan 2 rahoituksen kohteeksi etsitään erityisesti
vähähiilisyyttä sekä energia ja materiaalitehokkuutta edistäviä hankkeita.
Lisätietoa hausta
Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta haettavien EAKR yritystukien osalta on
koko ohjelmakauden ajan voimassa jatkuva haku.
ESR haku
Keski-Suomen ELY-keskuksen avaama ESR haku on avoinna KeskiPohjanmaalla ajalla 17.12.2018-4.3.2019. Avoinna ovat kaikki ESR
toimintalinjat ja erityistavoitteet. Lisätietoa hausta
Interreg Pohjoinen ohjelman saama lisärahoitus ja seuraavat haut
Euroopan komissio on hyväksynyt Interreg Pohjoinen-ohjelman
muutosanomuksen. Tämän mukaan ohjelmalle siirretään 18,4 miljoonaa euroa
lisärahoitusta, jota voidaan jakaa ohjelma-alueelle tulevina vuosina.
Ohjelma-alue kattaa Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan sekä
koko Sápmin. Ohjelman tarkoituksena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä, joka
vahvistaa ohjelma-alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
Interreg Pohjoinen ohjelmassa on parasta aikaa meneillään 9. hakukierros (ajalla
14.12.2018-28.2.2019). Avoinna ovat kaikki ohjelman teemat: tutkimus- ja
innovaatiot, yrittäjyys, kulttuuri ja ympäristö sekä yhteiset työmarkkinat.
Lisäksi vuoden 2019 aikana on suunniteltu avattavaksi kaksi muuta
hakukierrosta 15.4.-28.5.2019 ja 15.8.-30.9.2019. Lisätietoa 2019 hakukierroksista löytyy: http://www.interregnord.com.
Interreg Pohjoinen ohjelmasta järjestetään infotilaisuus Keski-Pohjanmaan
liitossa 20.2.2019 klo 12.00-13.00. Interreg-asiantuntija Anna-Mari Auniola
Lapin liitosta tulee kertomaan tarkemmin ohjelman tarjoamista
rahoitusmahdollisuuksista.
Interreg Botnia Atlantica
Botnia Atlantica -ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa Keski-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat, Ruotsissa Västerbottenin ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Västernorrlannin läänit sekä Nordanstigin kunta Gävleborgin läänissä ja
Norjassa Nordland fylke.
Botnia Atlantican seuraava hakukierros on avoinna ajalla 11.2.-4.3.2019.
Haku on viimeinen mahdollisuus anoa kolmivuotisia hankkeita. Hakemuksia
toivotaan avoinna olevassa haussa toimintalinjoihin Innovaatio ja Ympäristö.
Lisätietoa hausta https://www.botnia-atlantica.eu/hae/
Ohjelmassa tullaan mahdollisesti avaamaan myöhemmin haku myös
toimintalinjoihin Elinkeino ja Kuljetus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§15

15 § MUUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille nostetut
asiat.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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20.2.2019/§16

16 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön vuoden 2019
kokousaikatauluksi on alustavasti sovittu seuraava:
Sihteeristö
5.4.2019
5.6.2019
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
kokouspäivä 5.4.2019 klo 9.30. Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
17.4.2019 klo 9.00.
Yhteistyöryhmän päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

