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10.2.2016/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Rekilä ja Marko Muotio.
---
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2 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMAKATSAUS KESKIPOHJANMAALLA
Rakennerahasto-ohjelmaan 2014-2020 ei ole tällä hetkellä rahoittajilla
sisällä hankkeita (pl. yritystuet), joista ei ole sihteeristön päätöstä, paitsi
tässä kokouksessa käsittelyssä olevat Viskuri ja Heimo - hankkeet.
Uusia hankkeita tulee käsittelyyn 1.3.2016 päättyvän haun jälkeen.
EU+valtio valtuuden käyttö rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän
mukainen tilanne 2.2.2015, yritystuet 29.1.2016)
EU+VALTIO K-P liitto
(EAKR)
Valtuus
2014-2015
Sidottu
%
Sidottu+
varattu
%
Vuoden 2016
alkupuolella
käyttöön saatava vuoden
2016 valtuus

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

4 182 000

K-S ELY, K-S ELY
YHTEENSÄ
ymp.
(ESR)
teknologia
(EAKR)
5 313 000
808 000
4 826 000
15 129 000

3 436 498
82 %
5 218 227

4 465 840
84 %
4 465 840

285 778
35 %
625 417

1 208 852
25 %
4 304 584

9 396 968
62 %
14 614 068

125 %
2 147 000

84 %
2 743 000

77 %
414 000

89 %
2 489 000

97 %
7 793 000

Huom! Taulukko kuvaa Keski-Pohjanmaan oman rahoituskehyksen käyttöä.
Keski-Pohjanmaan liiton valtuus ei sisällä muiden maakuntien ylimaakunnalliselle
Biojalostuksen arvoketju -hankkeelle osoittamaa valtuutta. Myös sidonnoissa on huomioitu vain Keski-Pohjanmaan oma osuus (216 569 €) ao. hankkeelle.
Taulukossa on mukana Keski-Pohjanmaan liiton kehyksestä Lapin liitolle ylimaakunnalliseen Lentoliikennehankkeeseen osoitettu valtuus (50 154 €) ja Keski-Pohjanmaan
osuus (50 154 €) on mukana myös sidonnoissa.

Sihteeri käy kokouksessa lyhyesti läpi rakennerahasto-varojen suuntautumista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittava keskustelun ohjelman toteutumisesta ja varojen suuntaamisesta sekä merkitsee
tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi lyhyesti läpi varojen kohdentumista todeten mm., että Keski-Pohjanmaalla rakennerahastovaroista (erityisesti
EAKR) merkittävin osa on suuntautunut pieniin, alle 50 henkeä työllistäviin yrityksiin.
Sihteeristön päätös: Merkittiin toteutumakatsaus tiedoksi.
---
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3 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia
yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle
raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2015 on
yhteensä 5 313 000 €, josta on jäljellä 847 160 €. Vielä käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELY-keskuksessa sisällä 44.
Vuoden 2016 alkupuolella saadaan käyttöön 2016 myöntämisvaltuudet,
jotka ovat yritystukien osalta 2 743 000 €.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-29.1.2016

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2015
Myönnetyt EAKR yritystuet
- kehittämisavustus 4 409 280 (49 kpl)
- toimintaymp. keh.avustus 56 560 (1 kpl)
Kielteiset päätökset
2014-2015 valtuutta jäljellä
Vuoden 2016 alkupuolella käyttöön saatava lisävaltuus

103
59
50

€

14 644 505
5 313 000
4 465 840

9
847 160
2 743 000

Myönnetyistä yritystuista valtaosa (68 %) on suuntautunut Pk-yritysten
kasvun ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä uuden liiketoiminnan
luomiseen (19 %).
Investointien lisäksi varoja on kohdennettu erityisesti tuotantoprosessien
tehostamiseen, tuotannon laajentamiseen ja monipuolistamiseen , avainhenkilöiden palkkaamiseen sekä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.
Kansainvälistymisen ja viennin edistäminen on sisältynyt useisiin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tom Saksa toi esille, että ELY-keskuksen käsittelyyn on saapunut hyviä, merkittäviä hankkeita, joille on tähän saakka ollut myös rahoitusta käytettävissä. Jatkossa hakemuksiin jouduttaneen kuitenkin suhtautumaan entistä kriittisemmin, ja mahdollisesti myös tekemään enemPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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män kielteisiä päätöksiä rajallisemmista rahoitusmahdollisuuksista johtuen. Seuraavassa kokouksessa toivottiin esiteltäväksi tarkemmin ELYkeskuksen mielestä parhaimpia rahoitettuja yritystukihankkeita. Todettiin lisäksi, että listaukset yritystukia saaneista yrityksistä ovat julkisia,
ja myös tiedot haetuista ja myönnetyistä yritystuista kunnittain ovat saatavissa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2016 (4.1.2016) § 6
Sihteeristö 2/2016 (10.2.2016) § 4
4 § VISKURI (301174)
Hakija:
Ohjelma:

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
4.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 588 750 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Toteutusalue:
Ylimaakunnallinen (K-P, P-P)
Taustaa
Maaseudun murros jatkuu. Alkutuotanto on nyt kokonaisuudessaan globaalin kilpailun piirissä, mutta monet ajattelu- ja toimintatavat ovat vielä
vuosikymmenen tai kahden takaa. Suorien tulotukien aleneminen, kustannusten kohoaminen ja tuottajahintojen suuret vaihtelut asettavat suuria vaatimuksia maatilojen johtamiselle. Osa maatiloista tulee tämän seurauksena tarkastelemaan vaihtoehtoisia toimeentulon lähteitä maataloustulon sijasta tai rinnalla, osa taas miettii kuumeisesti keinoja pitää tilan
kannattavuus tyydyttävällä tasolla. Urakointi- ja muiden ostopalveluiden
käyttö, koneasemat ja muu yhteisyrittäminen yleistyvät. Tilakoon kasvaessa ja palkatun työvoiman lisääntyessä uusien ratkaisujen löytäminen
on entistä tärkeämpää.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tehostaa maaseudun voimavarojen, niin henkisten kuin fyysisten, hyväksikäyttöä. Hanke tuottaa ja esittelee mahdollisuuksia resurssien käytön tehostamiseen sekä avustaa alkavia ja toimintaansa kehittäviä yrittäjiä ja yrittäjäryhmiä löytämään kannattavan liiketoiminnan mahdollistavia ratkaisuja.
Erityisenä tavoitteena on kehittää maatalouden ja muun alkutuotannon
kilpailukykyä ja kannattavuutta synnyttämällä yhteisyrityksiä maatilojen
ja mahdollisesti myös muiden yritysten välillä. Tavoitteena on myös
luoda uudenlaisia liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmalleja yhteisyrittämiseen liittyen.
Määrällisinä tavoitteina on synnyttää yhteisyrittämiseen liittyvää ideointia vähintään 20 kehittämisryhmässä, joihin osallistuu vähintään 100
yrittäjää tai yrittäjäksi ryhtymistä harkitsevaa. Kehittämisryhmistä ainakin kymmenen kanssa edetään liiketoiminnan suunnitteluun. Toiminnan
käynnistämiseen tähdätään 5 yhteisyrityksen kohdalla joko hankkeen aikana tai nopeasti sen päätyttyä. Oheistuotteena tavoitellaan 5 muun yrityksen käynnistymistä hankkeen kehittämisryhmissä esillä olleista yritysaihioista, joissa yhteisyrittämisen edellytyksiä ei todeta olevan.
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Laajempana tavoitteena on havahduttaa maaseudun yrittäjät ja muu väestä näkemään yhteisyrittämisen antamat mahdollisuudet joko vanhaa
toimintaa tukevaan tai täysin uuteen liiketoimintaan sekä lähestymään
ongelmia ennakkoluulottomasti erilaisia ratkaisuja puntaroiden ja testaten.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hanke painottaa toimintaansa yhteisölliseen kehittämiseen tavoitellen
yhteisyrittämisen skaalaetujen hyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään
viranomaisten suhtautuminen kehitettäviin liiketoiminta- ja rahoitusmalleihin tarvittaessa ennakkoratkaisuja hakemalla. Hankkeessa kehitetään
alkutuottajien koti- ja ulkomaan verkostoa siirtämällä muualla saatuja
kokemuksia yhteisyrittämisestä kohderyhmälle.
Toteutusalue
Hanke toteutetaan ProAgria Keski-Pohjanmaan toimialueen kattavana.
Keski-Pohjanmaan maakunnan lisäksi siihen kuuluvat Kalajoen kaupunki sekä Sievin ja Reisjärven kunnat.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Toimivat maatila- ja maaseutuyrittäjät tai yritystoiminnan aloittamista
suunnittelevat henkilöt.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Hanke toteutetaan kokoamalla saman kehittämishaasteen ratkaisemiseksi
kiinnostuneita maatilayrittäjiä yhteen alueittain (3-5 yritystä/ryhmä).
Ryhmien kokoontumisessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Työstämisen jälkeen ryhmä päättää jatketaanko suunnittelua yhteisyrityksen perustamiseksi. Jos päätös on myönteinen, hanketyöntekijät työstävät ratkaisumalleja eteenpäin.
Verkostoituminen tapahtuu jalkauttamalla sekä koti- että ulkomaista asiantuntijuutta ja toimintamalleja alueelle sekä järjestämällä mm. opintomatkoja.
Kehittämisryhmät toimivat pilottiryhmänä uuden toimintatavan soveltamisessa. Ryhmässä valitun ratkaisumallin pohjalta ohjataan kehittämisryhmä hakemaan yhteistoiminta- tai yritysryhmähanketukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi. Jos yhteisyrittämisen mahdollisuutta ei löydy, tuon tulokset ovat yksittäisten ryhmäläisten hyödynnettävissä. Tällaiset ohjataan Yritys-Suomi verkoston
asiakkaiksi.
Määrälliset tavoitteet
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Uudet tuella aikaansaadut yritykset

10

Uudet tuella aikaansaadut työpaikat

10

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys)
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Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseksi. Naisyrittäjyyden edistämiseen maaseudulla kiinnitetään kuitenkin huomiota hankkeen toimintatapoja valittaessa.
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen
kestävään kehittämiseen (taloudellinen kestävyys).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen aikana luodut liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmallit
ovat vapaasti hyödynnettävissä. ProAgrian valtakunnallisen verkoston
kautta myös hyväksi havaitut käytännöt on nopeasti siirrettävissä muualle maahan.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Muut kustannukset
Flat rate (15 %)
Yhteensä

285 000
207 000
34 000
20 000
42 750
588 750

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
- K-P kehys 274 750 (66,7 %)
- P-P kehys 137 375 (33,3 %)
Kunnat
- Kosek ja Kokkolan kaupunki 27 872
- Kannus 6 562
- Kaustisen stk 44 066
- Sievi 11 030
- Reisjärvi 7 745
- Kalajoki 20 475
Yksityinen rahoitus
- ProAgria (omarahoitus) 29 438
- Yrittäjät 29 437
Yhteensä

412 125

70 %

117 750

20 %

58 875

10 %

588 750 100 %

Keski-Pohjanmaan kuntarahoittajista Kaustisen seutukunta, Kosek ja
Kannus ovat tehneet hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen. Kokkolan kuntarahapäätös käsitellään aikaisintaan 18.1.
Pohjois-Pohjanmaan puolelta Kalajoki on tehnyt hankkeesta kielteisen
päätöksen. Sievin kunnanhallitus käsittelee 18.1.2016 (jäänyt aikaisemmassa käsittelyssä pöydälle). Reisjärvi ei ole vielä tehnyt hankkeesta
päätöstä.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Merkitään tiedoksi, että KeskiPohjanmaan liitto on valmis rahoittamaan hankkeen, mikäli hankkeen
muu rahoitus varmistuu. Sihteeristön virallinen päätös hankkeesta tehdään seuraavassa kokouksessa 10.2.2016.
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Sihteeristön päätös: Sihteeristö suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Lopullinen päätös hankkeesta tehdään, kun puuttuva kuntarahoitus hankkeelle varmistuu.
Sihteeristö 10.2.2016 § 4
Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen 18.1.2016 eli Keski-Pohjanmaan osalta tarvittava hankkeen julkinen
rahoitus on kasassa.
Sievin ja Reisjärven päätökset ovat edelleen avoinna.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Mikäli Pohjois-Pohjanmaa ei lähde mukaan hankkeeseen,
hankkeen kokonaiskustannuksia tarkistetaan vastaamaan KeskiPohjanmaalle esitettyä rahoitusosuutta (66,7 %) ja se rahoitetaan ylimaakunnallisen sijaan vain Keski-Pohjanmaata koskevana hankkeena.
Käsittely: Hankkeesta käydyn keskustelun yhteydessä nousi esille mm.
seuraavaa:
- todettiin, että hanketta on valmisteltu pitkään ja mm. maaseutuasiamiehet ovat olleet mukana taustatyössä
- Pohjanmaan ELY-keskus piti hyvänä asiana, että K-P liitto on
lähtenyt rahoittamaan hanketta tilanteessa, jossa maaseuturahaston käynnistyminen on viivästynyt
- todettiin, että maatalousyrittäjien liikevaihdosta noin 30 % tulee
jo nyt muusta kuin perusmaataloudesta
- elinkeinoyhtiöiden/yritysasiamiesten toivotaan toimivan sekä
maatalousyrittäjien että ProAgrian tukena hankkeen toteutuksessa, ja että heidän edustajansa on hyvä nimetä myös hankkeen ohjausryhmään
- todettiin lisäksi, että hanke voidaan toteuttaa hyvin myös KeskiPohjanmaan omana hankkeena, elleivät Pohjois-Pohjanmaa kunnat lähde siihen mukaan
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Mikäli Pohjois-Pohjanmaa ei lähde mukaan hankkeeseen, hankkeen kokonaiskustannuksia tarkistetaan vastaamaan Keski-Pohjanmaalle esitettyä rahoitusosuutta (66,7 %) ja se rahoitetaan ylimaakunnallisen sijaan
vain Keski-Pohjanmaata koskevana hankkeena.
Hankkeen ohjausryhmään on hyvä nimetä sekä kehittämisyhtiöiden (Kase, Kosek, Kannus) että Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutupuolen
edustus.
---
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Sihteeristö 10/2015 (3.12.2015) § 5
Sihteeristö 2/2016 (10.2.2016) § 5
5 § TYÖLLISYYSHANKE HEIMO HEIKOSSA TYÖMARKKINA-ASEMASSA OLEVILLE
(102065)
Sihteeristö 3.12.2015 § 5
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolan kaupunki
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.,12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 1 278 385 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeen johtoajatus on kolmivaiheisen työllistymisen polun rakentaminen, jonka tavoitteena on
1) uudenlaisten työllisyyspalveluiden kehittäminen kokkolalaisille
työnhakijoille
2) työnhakijayhteistyön kehittäminen yritys- ja välityömarkkinatyönantajien kanssa tukemaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä
3) digitaalisen työllisyysverkon rakentaminen
4) työhönvalmennuksellisen työotteen kehittäminen
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (omarahoitusosuus)
Yhteensä

1 022 708 80 %
255 677 20 %
1 278 385 100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Perustelu: Hanke ei täytä seuraavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelman yleisiä valintaperusteita:
∂ Osa hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä eivät ole TL 3 ET 6.1
mukaisia.
∂ Hankkeella ei ole tunnistettuun tarpeeseen pohjautuvaa hankkeen
etenemisen tarkastelun mahdollistavaa tavoitteellista ja konkreettista suunnitelmaa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeelle esitetyt resurssit eivät ole realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hakemuksesta ei käy selville, mitä työllisyydenhoidon tietojärjestelmiä
ja muita sähköisiä työllisyyspalveluja tarkoitetaan ja miten em. järjestelmiä ja palveluja on tarkoitus kehittää. TE-toimistolta ostettavat asiantuntijapalvelut sekä Ura-tietojärjestelmään, digitaaliseen työllisyysverkon rakentamiseen sekä kunnalliseen palkkatukityön arviointiin
ja seurantaan liittyvät toimenpiteet eivät ole TL 3 erityistavoitteen 6.1
mukaisia. Yritysten sitoutumisesta ei ole esitetty konkreettisia suunnitelmia tai näyttöä, jolloin esitettyjen toimenpiteiden ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa niiltä osin. Tavoitteeksi asetetun
työhönvalmennuksen toimijaverkoston prosessikoulutuksen toteuttamiseksi ei ole esitetty konkreettisia toimenpiteitä eikä kustannuksia.
Työvoimapoliittisista toimenpiteistä ei ole esitetty kustannusarviota eikä
tarkempaa sisältöä. Esitetty kustannusarvio on ylimitoitettu asetettuihin
tavoitteisiin nähden.
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja toi esille alueen kuntien vahvan
tahdon olla mukana työllisyyden hoidossa. Myös TE-toimisto on hankkeen takana. Puheenjohtaja toivoi, että hanke voitaisiin palauttaa jatkovalmisteluun. Myös kuntarahoittajien edustajat toivat esille Kokkolan
kaupungin todella vahvan sitoutumisen hankkeeseen, jo olemassa olevat
yrityskytkennät sekä alueella todetun tarpeen uusille malleille ja niiden
kokeilemiselle.
Rahoittajan edustaja totesi, että hakemus esitetään hylättäväksi yleisillä
valintaperusteilla, joten hanketta ei voida rahoituskelvottomana palauttaa
jatkovalmisteluun. Hakijaa pyydetään jättämään uusi paranneltu hakemus seuraavassa haussa.
Kokouksen puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että päärahoittaja käy hanketta koskevan neuvottelun hakijan ja TE-toimiston kanssa
ennen hankkeen viemistä MYR käsittelyyn 17.12. Puheenjohtaja toivoi,
päärahoittajan informoivan K-P liittoa ennen maakunnan yhteistyöryhmän esityslista lähtöä (viimeistään 7.12.) viedäänkö hanke edelleen
MYRrin ratkaistavaksi tällaisenaan vai palautetaanko se jatkovalmisteluun (eli palautuu uudelleen sihteeristön käsittelyyn).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei tehnyt päätöstä hankkeesta, vaan jätti
asian edellä esitetyn puheenjohtajan esityksen mukaisesti auki.
---
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Sihteeristö 10.2.2016 § 5
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hanke ei täytä ohjelman yleisiä valintaperusteita
(perustelut sihteeristön edellisen käsittelyn mukaiset).
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Puheenjohtaja totesi, että hankkeesta ja hanketoimintaan liittyvistä käsittelyprosesseista ylipäätään on käyty rakentava neuvottelu KP liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken. Neuvottelussa todettiin, että menettelytavat rahoittajien välillä vaihtelevat jonkin verran.
K-S ELY-keskuksen edustaja toi sihteeristössä esille, että mikäli hakemus ei täytä ohjelman yleisiä valintaperusteita, ei sen valmistelua enää
jatketa eikä sitä voida rahoittaa. Kaikkia hankkeita ja hakijoita käsitellään yhdenvertaisesti. Tiedonkulun parantamiseen on kuitenkin syytä
kiinnittää huomioita.
Sihteeristön keskustelussa todettiin, että nyt avoinna olevan uuden haun
teemat eivät sovellu uudistetun hakemuksen jättämiselle. Rahoittaja toi
esille, että uudistettu hakemus voidaan toimittaa myös myöhemmissä
hauissa. Todettiin lisäksi, että yleiset valintaperusteet (kriteerit), joihin
hankkeen kielteinen päätös perustuu, on hyvä kirjata maakunnan yhteistyöryhmän esityslistalle hankkeen käsittelyn yhteyteen.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin
perusteluin. Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Jonne Sandberg ei osallistunut pykälän käsittelyyn.
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6 § POHJOIS-SUOMEN EAKR -OHJELMAN 2007-2013 VIELÄ AVOINNA OLEVAT HAKEMUKSET KESKI-POHJANMAALLA
Keski-Pohjanmaan liitolle on EURA2007 järjestelmässä jätettynä seuraavat ohjelmakautta 2007-2013 koskevat hankkeet, joista ei ole vielä
tehty päätöstä, koska rahoitusta ao. hankkeille ei ole ollut käytettävissä,
ja on odotettu mahdollisia muilta alueilta vapautuvia varoja ja mahdollista jatkoaikaa ohjelman toteuttamiselle.
∂
∂
∂
∂

Kaustisen seudun Seutuverkko 2 (hakemusnumero 821075), hakijana Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta
Seutuverkko Perho (hakemusnro 820878), hakijana Lestijärven
kunta/Kaustisen seutukunta
Vetelin ulkoilureittien kehittäminen (8220030), hakijana Vetelin
kunta
Kaupan palveluiden yhdyskäytävä, Kivihyyppä (820474), hakija
Vetelin kunta

Keski-Suomen ELY-keskuksella on EURA2007 järjestelmässä avoinna
vielä seuraavat hankkeet (tilassa ”jätetty viranomaiskäsittelyyn”)
∂ KESPUU TIIMI (801497), hakijana Lestijärven kunta/Kaustisen
seutukunta
∂ Feeniks verkostokehitys (801868), hakijana Lestijärven kunnan
yhteisökehitys Oy
Ohjelmakauden 2007-2013 toteuttamisaika on päättynyt 31.12.2015, eikä hallintoviranomainen ole hakenut ohjelman toteuttamiselle lisäaikaa
komissioista. Näin ollen uusia hankkeita ei ole enää mahdollista ohjelmasta rahoittaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö toteaa, että hankkeita ei
ole tarpeen käsitellä enää sihteeristössä, koska P-S EAKR -ohjelman
2007-2013 toteuttamisaika on päättynyt 31.12.2015.
Rahoittajat voivat joko pyytää hakijoita peruuttamaan hakemukset tai
tehdä niistä kielteiset päätökset.
Käsittely: Sirkku Wacklin toi esille, että ELY-keskus on tehnyt Vetelin
ulkoilureittihankkeesta myönteisen päätöksen maaseuturahastosta.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
---
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7 § AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTO-OHJELMAN TOTEUTTAMISESSA
INDIKAATTORIT JA RAPORTOINTI
TEM järjesti 21.1.2016 rakennerahastovaroja välittäville toimielimille
työkokouksen, jossa keskityttiin rakennerahastovarojen indikaattoreihin
ja raportointiin.
Komission kevään 2017 yhtenä tarkistuskohteena on järjestelmän luotettavuus tuloksellisuustietoja raportoitaessa. Erityistä huomioita tulee
kiinnittää seurantatietojen jäljitysketjuun. Indikaattoreiden jäljitysketjun
tulee olla dokumentoitu.
Seurantaraporttien täyttäminen ja jättäminen EURA2014 järjestelmän
kautta on mahdollistunut tammikuussa 2016.
Hankkeiden seurantaraportit toimitetaan tällä ohjelmakaudella aina maksatushakemuksen yhteydessä ja kumulatiivisina.
Rahoittajien tulee kiinnittää erityistä huomioita viranomaisen tekemiin
hankkeiden luokittelutietoihin. Sekä niillä, että myös hankkeen perustiedoilla on vaikusta indikaattoreiden täyttämiseen.
Kokouksessa käydään lyhyesti läpi keskeisimmät indikaattoreiden seurantaan liittyvä asiat.
VÄHÄHIILISYYS
Vähähiilisyysasia oli myös esillä TEMin työkokouksessa 21.1. ja on käsittelyssä seuraavassa seurantakomitean sihteeristössä 12.2.
EURA -järjestelmätietojen perusteella toteuma on Keski-Pohjanmaalla
alhaisin kaikista Suomen maakunnista. Olemme itse todenneet, että alueellamme toteutetuista hankkeista useat toteuttavat vähähiilisyyttä, mutta
olemme kokeneet niiden toteuttavan huomattavasti paremmin muita erityistavoitteita kuin 3.1. ja 3.2, joilla vähähiilisyyttä seurataan.
Asiaan tulee kiinnittää huomioita, erityisesti yritystukihankkeiden osalta
toteuma on erittäin alhainen.
RR-VAROJEN KOHDENTAMINEN PAKOLAISTILANTEESEEN
Seurantakomitean joulukuun kokouksessa on ollut esillä myös pakolaistilanne ja pohdintaa siitä, onko RR-varoilla tehtävissä mitään uusia
avauksia asian eteen. Tästä on hallintoviranokaisen (TEM) mukaan hyvä
keskustella myös alueella. Komission edustajat ovat kehottaneet ennakkoluulottomuuteen hankeideoiden suhteen.
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MUUT AJANKOHTAISET?
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön käy ajankohtaisiin liittyvän keskustelun, päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Sihteeri kävi lyhyesti läpi ajankohtaiset. Rahoittajien tulee
kiinnittää erityistä huomioita viranomaisen tekemiin hankkeiden luokittelutietoihin (erityisesti kohta ”Muut luokittelutiedot”). Sekä niillä, että
myös hankkeiden perustiedoilla on vaikutusta hankekohtaisten seurantalomakkeiden muotoutumiseen ja indikaattoreiden täyttämiseen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2016 (14.1.2016) § 10
Sihteeristö 2/2016 (10.2.2016) § 8
8 § ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT/ENNAKOIDUN RAKENNEMUUTOKSEN SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA KASVUVYÖHYKEHAKU
Sihteeristö 14.1.2016 § 10
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on
yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Hallituksen
tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.
Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja
aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Alueita kannustetaan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.
Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen
kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.
Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu.
Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä
liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli
kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2
parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.
Kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten kaupunkiverkostojen yhteistyösopimusten tiiviit hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.1.2016 mennessä. Ennakoidun rakennemuutoksen
suunnitelma (varautumissuunnitelma) päivitettynä osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.2.2016 mennessä.
Varautumissuunnitelman laadinta Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt varautumissuunnitelmaan liittyvän valmistelutyön. Liitto järjestää toimeenpanosuunnitelmatyön päivittämiseen/ennakoivan rakennemuutoksen varautumissuunnitelman laatimiseen liittyvän seminaaritilaisuuden keskiviikkona 27.1.2016 (kesto
9-12).
Alustava varautumissuunnitelman valmistelu-/käsittelyaikataulu:
7.1.2016 -22.1.2016: varautumissuunnitelman kirjoitustyö
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13.1.2016: alustava kutsu tilaisuudesta sidosryhmille
20.1.2016: Varsinainen kutsu sidosryhmille
22.1.2016: Luonnos kommenteille työryhmille
27.1.2016 klo 9-12: SEMINAARI
28.1.2016 – 3.2.2016: varautumissuunnitelman täydentäminen seminaarin tuloksien sekä kommenttien pohjalta
10.2.2016: sihteeristön käsittely
22.2.2016: Maakuntahallituksen käsittely
25.2.2016: MYR käsittely
29.2.2016: toimittaminen TEMiin
Kokouksessa kuullaan tarkemmin valmistelusta.
Esityslistan mukana on toimitettu TEMin varautumissuunnitelmaa koskeva ohjeistus.
Keski-Pohjanmaan hakeutuminen mukaan kasvuvyöhykkeisiin
Kokouksessa kuullaan valmistelua koskeva ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tiina Harjunpää kertoi lyhyesti varautumissuunnitelman valmistelusta todeten valmistelun pohjautuvan pitkälti suurteollisuuden ja
maatalouden tilaan ja niistä nouseviin mahdollisiin uhkakuviin.
Anne Pesola kertoi työn alla olevasta Kokkola-Pietarsaari kasvuvyöhykehakemuksen valmistelusta ja sisältöluonnoksesta. Työn pohjana on
ministeriö antamat teemat: digitalisuus, verkostot ja kansainvälisyys.
Valmisteltavalla hakemuksella tavoitellaan noin 420 000 € kehittämisrahoituspottia alueelle. Pesola totesi, että aikataulu on haastava ja korosti,
ettei nyt esiteltyä luonnosta ole vielä käsitelty missään foorumeissa.
Valmistelusta vastaavat Kosek ja Concordia.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula nosti esille, että myös PietarsaariKokkola akselia laajemmat kasvuvyöhykkeet (sekä Vaasan että Oulun
suuntaan) olisi hyvä tuoda esille hakemuksessa. Maakuntajohtajan mukaan TEM tulee pyytämään maakuntien liitoilta lausunnot esitettyihin
kasvukäytävähakemuksiin.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Anne Pesolalle annettiin kiitosta erinomaisesta valmistelu-/kirjoitustyöstä haasteellisella aikataululla.
--Sihteeristö 10.2.2016 § 8
Varautumissuunnitelma
Esityslistan mukana on jaettu sihteeristön hyväksyttäväksi esitetty luonnos ennakoivan rakennemuutoksen varautumissuunnitelmaksi.
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Varautumissuunnitelmaluonnos esitellään kokouksessa.
Varautumissuunnitelmalla päivitetty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on löydettävissä osoitteesta http://www.keskipohjanmaa.fi/alueen-kehittaminen/toimeenpanosuunnitelma
Kasvusopimus- ja kasvukäytävähakemukset
Esityslistan mukana on toimitettu myös Kokkolan kaupungin TEMiin
tammikuun lopussa jättämä kasvusopimushakemus Parasta kemiaa
Kokkolassa sekä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja Pietarsaarenseudun
Kehittämisyhtiö Concordian yhteistyössä valmistelema kasvukäytävä hakemus Kokkola-Pietarsaaren seudun kehityskäytävä - Export Zone.
Kokkolan kaupunginhallitus ja Pietarsaaren seudun yhteistyöryhmä ovat
hyväksyneet kehityskäytävähakemuksen ja Kokkolan kaupunginhallitus
on hyväksynyt myös Kokkolan kasvusopimushakemuksen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö
1) hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017
päivitettäväksi esitetyllä varautumissuunnitelmalla sekä
2) merkitsee tiedoksi jätetyt kasvusopimus- ja kasvuvyöhykehakemukset.
Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli AIKO rahoituksen taustaa sekä Keski-Pohjanmaan varautumissuunnitelman. Puheenjohtaja antoi kiitosta
esittelijälle varautumissuunnitelman erinomaisesta valmistelusta nopealla ja haasteellisella aikataululla.
Keskustelussa nostettiin vielä voimakkaasti esille maaseutu ja maatalouden uhattu asema. Todettiin mm. että maaseudulla ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä varautumissuunnitelmassa esillä olevilla kilpailukykymittareilla (teollisuuden liikevaihto jne.). Vastaavasti esille nostettiin
suurteollisuuden uhkakuvat; voimakkaasti kansainvälinen omistuspohja
sekä energian hinta ja perushyödykkeiden saatavuus. Suurteollisuuden
investointien todettiin avaavan mahdollisuuksia ja hyödyttävän tätä kautta myös maaseudun pieniä yrityksiä (riippuen toki yritysten kyvystä ja
tahdosta hakeutua mukaan kilpailuun). Hyödyn jalkautumisesta maaseudulle oli esillä myös eriäviä näkemyksiä. Koulutusorganisaatioiden toivottiin jalkautuvan enemmän maaseudulle (mm. opinnäytetöiden suuntaamista sinne). Keskustelussa nousi esille maatilojen monipuolistamisen edistäminen ja elinkeinoyhtiöiden ja yritysasiamiesten valjastaminen
entistä vahvemmin maatilayrittäjien tueksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö
1) hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017
päivitettäväksi esitetyllä varautumissuunnitelmalla sekä
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2) merkitsi tiedoksi jätetyt kasvusopimus- ja kasvuvyöhykehakemukset.
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että pykälä viedään edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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9 § VALTION ALUEHALLINNON JA MAAKUNTAHALLINNON UUDISTAMINEN
Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista koskeva selvityshenkilö Lauri Tarastin raportti on julkaistu tammikuun lopulla.
Raportti on löydettävissä osoitteesta
http://vm.fi/documents/10623/306884/Valtion+aluehallinnon+ja+maaku
ntahallinnon+uudistaminen+-raportti/c18886c3-256f-4733-b0cb1fb0b1f76db3
Ministeri Lauri Tarasti luovutti ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi
asian jatkovalmistelusta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle
26. tammikuuta. Selvitys ei koske sosiaali- ja terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä.
Maakunta, maakuntavaltuusto, -hallitus ja –virasto nimet käyttöön
Selvityksen lähtökohtana oli selkeä ja rakenteeltaan yhdenmukainen
aluehallinto, jossa asiakaslähtöisyyttä pidetään tärkeänä. Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto. Siirtyvät tehtävät jaetaan laatunsa mukaan toisaalta valtiolle ja
toisaalta maakunnille kuuluviin.
Maakuntavaltuustoilla ja maakuntahallituksilla on pääsääntöisesti samat
tehtävät kaikissa maakunnissa. Sen sijaan maakuntavirastojen tehtävät
ovat keskenään erilaisia, koska resursseja ja asiantuntemusta ei ole mahdollista jakaa kaikille 18 maakunnalle. Tehtäviä kootaan yhteen, viiteen,
kahteentoista ja kahdeksaantoista maakuntaan pyrkien seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtäviä aluejakoja.
Maakunnissa tehtävät jaetaan hoidettaviksi siten, että poliittista harkintaa
vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakuntavaltuustossa tai
vähemmän tärkeissä asioissa maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain
lain soveltamista tarkoittavat asiat, ratkaistaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin. Hallinnon selkeyden, yhdenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden vuoksi muita päätöksentekijöitä ei maakunnissa ole. Valmistelutoimielimiä voidaan vapaasti perustaa.
ELY-keskusten valtiolle jäävät tehtävät pääosin aluehallintovirastoille
ELY-keskuksista valtiolle jääviä tehtäviä varten ei perusteta uusia virastoja, vaan tehtävät siirretään pääosin aluehallintovirastoille, joista yksi
nimetään pääaluehallintovirastoksi. Aluehallintovirastojen toimivalta
muutetaan valtakunnalliseksi ja pääaluehallintovirasto määrää työnjaosta
ja resurssien käytöstä.
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Suuri määrä tehtäviä siirretään maakuntiin
Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, jotka voivat
osoittaa palvelujen tuottajiksi suuria kuntia, kaupunkiseutuja, yksityisiä
tahoja tai järjestää palvelut itse. Erilaisten rahastojen hallintoa siirretään
maakuntien päätösvaltaan. Myös rakennusvalvonnan järjestämisvastuu
siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.
Maatalous- ja maaseutuhallinto yksinkertaistuu siirtämällä tehtävät kunnista ja ELY-keskuksista pääosin maakuntien hoidettavaksi. Myös kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät kootaan maakuntiin. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla terveydensuojelun
ja tupakkavalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat
voivat ilmoittaa hoitavansa nämä tehtävät itse. ELY-keskuksille kuuluvat ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyvät eräin poikkeuksin aluehallintovirastoille.
Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten lukumääräksi tulee kaksitoista. Pelastusasemat jatkavat nykyisellään.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tänäänkin perustuva pääkaupunkiseudun
yhteinen yleiskaava toteutetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Liikenteen tehtävien siirtoa ELY-keskuksista selvitetään liikennekaaren valmistelun yhteydessä tänä keväänä.
EU-varojen (EAKR, ESR, Euroopan maatalousrahasto, Euroopan
meri- ja kalatalousrahasto) hallinnointi
Tarastin raportti sisältää myös esityksen rakennerahastotehtävien keskittämisestä viidelle RR-virastolle (kullekin suuralueelle yksi rakennerahastotehtäviin erikoistunut maakuntavirasto). Esityksen mukaan hankepäätösten esittelijänä toimisi RR-viraston palveluksessa oleva valmistelija ja päättäjänä RR-virasto. Jokainen maakunta olisi kuitenkin oman alueensa aluekehitystoimija ja jokaisessa maakunnassa olisi nykyistä MYRriä vastaava, hankkeita käsittelevä kumppanuuselin (maakuntahallitus
laajennettuna mm. työmarkkinaosapuolilla ja keskeisillä järjestöillä).
Tarasti esittää, että
- jokaiseen maakuntaan perustetaan maakuntahallitusta laajentamalla
kaikkien neljän rahaston hankkeita yhteensovittava kumppanuuselin
- jokaisessa maakunnassa maakuntavaltuusto käsittelee laajat maakunnan yleistä kehitystä linjaavat rahastojen asiat
- viidelle maakuntavirastolle osoitetaan rakennerahastovarojen (EAKR
ja ESR) välittävän toimielimen tehtävät
- Euroopan maatalousrahaston välittävän toimielimen tehtävät osoitetaan kaikille maakuntavirastoille
- meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) välittävän toimielimen tehtävä
osoitetaan yhdelle maakuntavirastolle
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa kuultiin maakuntajohtajan katsaus asiasta.
Maakuntajohtaja totesi, että maakuntalakia kirjoitetaan jo kuumeisesti.
Tavoitteena on tasapainoinen kolmikantajärjestelmä (valtio/maakunta/aluehallinto/kunnat).
Olennaista tällä hetkellä on, miten muutosohjelmaa lähdetään toteuttamaan Keski-Pohjanmaalla. K-P:n sote -valmistelu on hyvällä mallilla,
mutta miten edetään muun itsehallintovalmistelun (mm. elinkeinot, maaseutuasiat jne.) suhteen. Kaustisen seutukunta on tehnyt esityksen selvityshankkeesta liitolle, mikä on hyvä asia, ja liitto on laittamassa auki
täyttämättä olleen kehittämissuunnittelijan/projektipäällikön paikan, joka
toimisi valmistelijana myös itsehallintoalue valmistelussa. Sihteeristö
voisi toimia mm. aluekehittämiskokonaisuudessa yhtenä valmistelufoorumina. Myös tila-asioita pohditaan jo (ELY ja liitto samoihin tiloihin
jne.).
Maakuntajohtaja totesi toimittavansa sihteerin kautta maakuntajohtajien
yhteisen lausunnon Tarastin paperista tiedoksi sihteeristölle.
Keskustelussa nostettiin esille, että elinkeinoyhtiöillä tulisi olla selkeä
rooli jatkossakin eikä koko yrityskehityspalettia saisi ottaa pelkästään itsehallintoaluiden kontolle. Ylipäätään selkeä roolijako kunnat - itsehallintoalueet – yhteistyössä muiden alueiden kanssa hoidettavat, tulisi
juosta onnistuneesti kasaan.

Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja sen pohjalta käyty
keskustelu tiedoksi.
---
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10 § MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS
Kehittämishankkeiden rahoituspäätösten teko on alkanut
Maaseutuvirasto antoi luvan tukipäätösten tekemiseen tammikuun loppupuolella ja ensimmäiset rahoituspäätökset Pohjanmaan ELYkeskuksesta ohjelmakauden 2014-2020 kehittämishankkeista on lähetetty hankkeiden toteuttajille. Päätöstä odottaa noin 110 hanketta, joten jonon purkamisessa menee jonkin aikaa.
Kehittämishanketukien maksatusta ei voi vielä hakea Hyrräverkkopalvelun kautta eivätkä ELY-keskukset voi vielä tehdä maksupäätöksiä. Halutessaan maksuhakemuksen voi kuitenkin jo jättää paperilomakkeella.
Tänä vuonna Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin on Pohjanmaan
ELY-keskuksen alueella käytettävissä 2–3 miljoonaa euroa. Varoja ei
ole korvamerkitty erikseen Keski-Pohjanmaalla vaan ne ovat käytettävissä koko Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Käytössä on jatkuva
haku. Valintajaksoja on kolme ja ne päättyvät 29.2., 31.5. ja 31.10.2016.
Valintajaksot ovat samat kaikissa ELY-keskuksissa.
Yritystuet
Yritystukien maksaminen mahdollistuu helmikuun puolivälistä lähtien,
tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin. Tukipäätöksen saatuaan
tuenhakija voi hakea yritystuen maksatusta paperisella lomakkeella, ei
vielä Hyrrä-verkkopalvelussa.
Maatalouden investointituet
Vuoden 2016 ensimmäinen valintajakso päättyi 15.1.2016. Hakemuksia
saapui määräpäivään mennessä 46 kpl, joissa haettu avustusmäärä on 5,5
miljoona euroa ja haettu korkotukilainamäärä on 8,4 miljoonaa euroa.
Luvut ovat vaikuttavia, ja osoittavat että maaseudulla on tulevaisuudenuskoa vaikka tuotehinnat vaihtelevat. Hakemusten joukossa on uudisrakentamisinvestoinnit lypsykarjatalouteen, lihanautakarjatalouteen ja sikatalouteen. Seuraavat valintajaksot päättyvät 15.3.2016 ja 15.8.2016.
Maatalouden investointitukia ei ole vielä mahdollista hakea Hyrräverkkopalvelun kautta eivätkä ELY-keskukset vielä voi tehdä avustuksista maksupäätöksiä. ELY-keskus voi tällä hetkellä ainoastaan myöntää
maatalouden investointituen korkotukilainan nostolupia ja nuorten viljelijöiden korkotukilainan nostolupia paperimenettelyin.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin kertoi, että ensimmäisiä kehittämishanke- ja
yritystukipäätöksiä maaseutuohjelmasta on nyt tehty KeskiPohjanmaalle (2 kehittämishankepäätöstä ja 5 yritystukipäätöstä).
Yritystukihakemuksia on K-P:lla vireillä tällä hetkellä 20 kappaletta (ei
sisällä Kannuksen leader -hankkeita). Lisäksi hän totesi, että 31.5. päättyvän kehittämishankkeita koskevan valintajakson teemana on elintarvikeala. Ja investointihalukkuutta keskipohjalaisilla maatiloilla tuntuu tilanteesta huolimatta olevan.
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Sirkku W korjasi myös esityslistatekstissä ollutta virhettä. Maatalouden
investointitukien maksatuksia ei ole vielä mahdollista hakea Hyrräverkkopalvelun kautta. Sen sijaan maatalouden investointitukea on mahdollista hakea Hyrrän kautta ja ELY-keskus voi tehdä myös tukipäätöksiä Hyrrän kautta niihin.
Päivi Kentala toi esille, että myös ravinteiden kierrätykseen olisi käytettävissä rahoitusta ja lupasi toimittaa asiasta lisää tietoa kokouksen jälkeen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11 § KANSALLISET TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT ELY-KESKUKSILLE 2016
Työllisyyden edistäminen on nostettu Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016-2017 keskeiseksi teemaksi.
Työllistymisen edistämiseen käytettävissä olevat varat ja niiden tuloksellinen kohdentaminen ovat avainasemassa.
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden 585,4 miljoonan euron määrärahat on jaettu ELY-keskuksille. Hallitus päätti kuluvan vuoden rahojen
jaosta 28.1.2016.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan tässä taloustilanteessa
määrärahojen seurantaan kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota.
Määrärahojen käyttöä tullaan myös kohdistamaan vaikuttavimpiin toimiin.
ELY-keskuksille jaettiin summasta nyt 502,7 miljoonaa euroa. Pääosin
työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin käytettävät määrärahat jaettiin ELY-keskuksille seuraavasti:
Uusimaa 127,7
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

43,6
20,1
35,7
45,9
33,1
16,5
21,3
21,9
32,9
13,2
18,5
39,0
12,0
21,4

Työ- ja elinkeinoministeriön kohdennettavaksi jätettiin 82,7 miljoonaa
euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY-keskusten käyttöön. Tähän
summaan sisältyy esimerkiksi äkillisiin rakennemuutoksiin suunnattu 20
miljoonaa euroa sekä kotoutumiskoulutukseen varattu 22,7 miljoonaa
euroa, joka jaetaan, kun pakolaiset ovat asettuneet alueille.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi
saatettavaksi. TE-toimistolta voitaisiin pyytää katsaus varojen kohdentamisesta.
--Jonne Sandberg poistui § käsittelyn aikana klo 11.25.
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12 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Todettiin, että muita asioita ei noussut esille.
---
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13 § OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä
kokouksia/tilaisuuksia:
4.2.
5.2.
9.2.
10.2.
12.2.
18.2.
22.2.
25.2.
3.3.
14.3.
5.4.
11.4.
28.4.
9.5.
18.-19.5.
26.5.
13.6.

Kase johtoryhmä
P-S koordinaatiotyöryhmä
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Seurantakomitean sihteeristö
P-S viestintäverkosto
Maakuntahallitus
MYR
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
MYR
Maakuntahallitus
Seurantakomitea (EAKR, ESR), Pohjois-Suomessa
Sihteeristö
Maakuntahallitus

Muita tiedossa olevia tilaisuuksia:
7.4.2016
30.-31.8.

Kuntaliiton aluepäivä Keski-Pohjanmaalla
IP-huippukokous Kokkolassa 30.-31.8.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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14 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 3.3. klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 3.3. klo
9.30.
---
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