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6.4.2017/§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. Lisäksi
MYR on kokouksessaan 25.1.2017 nimennyt Anne Sormusen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Susanna Airiolan siirryttyä muihin tehtäviin Päivi Kentala siirtyy varaedustajan paikalta sihteeristön varsinaiseksi edustajaksi huhtikuun alusta
2017 (uusi varaedustaja varmistetaan varaedustaja)
Puheenjohtajan esitys:
1) todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) todetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustusta koskeva muutos sihteeristön kokoonpanossa ja viedään se edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 20.4. kokoukseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta pyydetään lisäksi esittämään uusi varaedustaja
Päivi Kentalan tilalle)
3) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös:
1) todettiin läsnäolijat sekä Marita Mutkan osallistuminen valtakirjalla
2) todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3) todettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustusta koskeva muutos ja sen vieminen edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi
4) pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Rekilä ja Sirkku Wacklin.
---
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6.4.2017/§2

§ 2 SAOSTUS – KEMIALLINEN SAOSTUS UUSIEN METALLIKEMIKAALIEN VALMISTUKSESSA, LIUOSPUHDISTUKSESSA JA VEDEN KÄSITTELYSSÄ, INVESTOINTIOSIO 2
(303969)
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Jyväskylän yliopisto
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.5.2016-31.12.2018 (hakemus saapunut
15.2.2017, josta asti kustannukset hyväksyttäviä)
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 201 791 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hanke on osa isompaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, kehittämisosio (A71944)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, investointiosio I (A71948)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, investointiosio II (hakemus 303769)
Näiden kolmen hankkeen muodostaman kokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 200 904 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä, jossa jo nyt valmistetaan mm. katalyyttien ja
litiumioniakkukemikaalien prekursoreita sekä metallista sinkkiä. Yhdessä alueelle suunnitteilla olevan litiumkaivoksen kanssa uusien, litiumarvoketjuun pohjautuvien, high tech -kemikaalien tuotanto ja
jatkojalostaminen ovat siten mahdollisia alueella. Teollisuusalueen yksikköprosessit poikkeavat toisistaan sekä raaka-aineiden, että lopputuotteiden osalta, mutta yhteistä niille on se, että yksikköprosessit koostuvat
mm. rikasteen liuotuksesta, liuospuhdistuksesta, saostuksesta ja elektro-
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lyysistä. Lisäksi teollisuusalueella on mm. veden ja jäteveden puhdistukseen liittyviä prosesseja. Tulevaisuudessa on tärkeää, että alueellisen
osaamisen vahvistamisen kautta pystytään teollisuusalueella tuottamaan
ja jatkojalostamaan entistä korkeamman lisäarvon omaavia, ns. high tech
-kemikaaleja.
Haettava hanke liittyy kiinteästi EAKR -rahoitteisten Saostus-hankkeiden (kehittämishanke A71944 ja investointihanke A71948) toteuttamiseen, joista Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt jo aiemmin (20.6.2016)
myönteiset rahoituspäätökset ajalle 1.5.2016 – 31.12.2018. Edellisen investointiosion mitoitus arvioitiin liian pieneksi eikä sillä saada suunniteltua ja tarvittavaa kokonaisuutta toteutetuksi.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uutta osaamista kemialliseen saostukseen, mutta myös liuotukseen, liuospuhdistukseen liittyen ja jätevesien käsittelyyn liittyen
(kehittämisosio). Hankkeessa pääpaino on prosessointimenetelmissä,
joiden avulla pyritään korkeaan saantoon ja puhtauteen sekä hyvään käytettävyyteen kemikaalina. Saostusta tutkitaan sekä lopputuotteen laadun,
että lopputuotteen (esim. akkukenno) näkökulmasta. Hankkeeseen valittavat materiaalit sekä lopputuotteet valitaan yhteistyössä toteuttajien ja
yhteistyöyrityksien kanssa.
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
(1) Uusi osaaminen (kokeelliset ilmiöt ja niihin liittyvä termodynamiikan ja kinetiikan osaaminen) liittyen kemialliseen saostukseen, erityisesti uusien kemikaalien valmistuksessa ja prosessiliuosten/jätevesien
puhdistuksessa (kehittämisosio)
(2) Uusi, ainutlaatuinen tutkimus- ja oppimisympäristö saostumisilmiöiden tutkimukseen (investointiosio)
Hankkeessa huomioidaan maakunnan teollisuuden tarpeet ja se perustuu
toteutusalueella toimivien ja sinne toimintaa suunnittelevien kemian teollisuuden yritysten ydintoimintoihin, uusien tuotteiden valmistamiseen
ja jatkojalostukseen sekä lyhyellä aikavälillä kaupallisesti hyödynnettävien uusien tuotteiden kehittämiseen. Alueen tutkimukseen ja
innovointiin liittyvän erikoisosaamisen ja teknologian muutoksen valmiuksia parannetaan tuottamalla uusinta teknologista tietotaitoa liittyen
saostukseen. Kehitystoiminta tähtää uusien tuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen ja uuden liiketoiminnan syntyyn, jolla tuetaan alueellisen
kilpailukyvyn rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi hanke vahvistaa
osallistuvien korkeakoulujen osaamista ja kansallista ja kansainvälistä
verkostoitumista sekä vahvistaa alueellista erikoistumista t&k:ssa.
Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?
Hankkeessa kehitetään uusia, teolliseen tuotantoon soveltuvia kemiallisia saostusprosesseja sekä etsitään ratkaisuja uusien kemikaalien valmistamiseksi. Tämän hankkeen kanssa on käynnissä erillisinä hankkeina
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yritysten tilaustutkimuksen hankkeita, missä haetaan tuotantomittakaavaisia ratkaisuja uusien kemikaalien valmistamiseksi.
Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
kärkeä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen (korkeakoulut, yritykset) toimintaan. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Kokkolan alueella toimivat kemian- ja metalliteollisuuden
yritykset, ja jatkojalostavat yritykset ja/tai uutta liiketoimintaa alueelle
suunnittelevat yritykset. Osallistuvat yritykset ovat pääosin tiedossa.
Määrälliset tavoitteet (kehittämishanke+investointiosiot)
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i – yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeelle on välittömiä myönteisiä vaikutuksia sekä ekologiseen, että taloudelliseen kestävään kehitykseen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa syntyvää osaamista hyödynnetään sekä yrityksille tarjottavana maksullisena palvelutoimintana, että mahdollisissa kansainvälisissä
uusissa jatkohankkeissa ja niiden valmistelussa (mm. EU/H2020-hankkeet). Lisäksi kansainväliset tutkimusverkostot mm. COST Action –verkostot ja niihin osallistuminen edellyttävät kansallista julkista
rahoitusta tutkimusalueelta. Projektin tuloksena syntyvät tulokset pyritään tuotteistamaan ja ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä niiden luonteesta riippuen. Tulokset julkaistaan, aina kun julkaisukynnys ylittyy,
alan kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa.
Kustannusarvio (€)
Rakennukset ja maa-alueet
Tulot
Nettokustannukset yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat ja muu julkinen
- Centria (omarah) 10 092
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

201 789
0
201 791

141 253
30 271

70 %
15 %
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30 267 15 %
201 791 100 %

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin. Koska
hanke liittyy kokonaisuuteen, jolle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen hyväksyttäväksi maakunnan yhteistyöryhmän
seuraavaan kokoukseen.
Perustelu: Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä ja vahvistaa osallistuvien korkeakoulujen osaamista sekä
kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen sekä parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke kohdistuu myös osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle ja hankkeessa on vahva yrityskytkentä.
Hanke täydentää kolmen hankkeen kokonaisuutta ja on tarpeellinen lisä
kokonaisuuden toteutumiselle.
Sihteeristön päätös: Sihteeristössä edustettuina olleet hyväksyivät
omalta osaltaan hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin
EAKR -varoin. Marita Mutkan jäävättyä itsensä sihteeristö ei ollut ao. §
kohdalla päätösvaltainen. Todettiin, että hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
--Marita Mutka poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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6.4.2017/§3

3§ REITTIEN JA MATKALUPALVELUIDEN KESKI-POHJANMAA (303776)
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.4.2017-31.5.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 392 600 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Matkailuala on maailmanlaajuisesti kasvavin teollisuudenala. Suomessa
matkailu keskittyy suurten kaupunkien ja toisaalta Lapin vetovoiman
ympärille. Hyvillä laadukkailla matkailutuotteilla saadaan kuitenkin tuotettua kokemisen arvoisia elämyksiä myös Keski-Pohjanmaalla.
Maakunnassa toimii noin 200 matkailupalveluja tuottavaa yritystä, joista
majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiä on 156. Palvelutarjontaa täydentää
laaja joukko muita palvelualan yrityksiä, joiden asiakkaat ovat yhtä hyvin matkailijoita kuin paikallisiakin käyttäjiä.
Keski-Pohjanmaalla on maakuntatasolla tunnistettu kolme erityyppistä
matkailualuetta. Kokkolan seutu ja rannikko ovat historiallisestikin merenkulun ja merellisen maiseman muovaamia. Kaupallinen historia alueella on pitkä. Kaustisen seutua leimaa kansanmusiikki ja sen mukanaan
tuoma tapahtumaperinne. Itäisin osa maakuntaa on vaelluksen, luonnon
ja retkeilyn aluetta Peuran polun, Valkeisjärven alueen ja Salamajärven
kansallispuiston myötä.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on keskusteltu maakunnan matkailutoimijoiden kanssa, ja tarve yhteisten reitistöjen luomiselle on havaittu.
Tarvitsemme selkeitä teemoitettuja reitistöjä ohjaamaan kulkua, sekä
yrityksiä tuottamaan laadukkaita palveluja reittien varrella. Myös yrittäjän näkökulmasta matkailun toimintaympäristö on hajanainen.
Koko Keski-Pohjanmaan laajuisesti on aiemmin toteutettu matkailun kehittämiseksi lähinnä yhteismarkkinointihankkeita. Nyt näkökulmana
ovat reitistöt sekä yritysten tuotteiden ja laadun kehittäminen. Hanketta
ennen on toteutettu Leader-rahoituksella kaksi esiselvitystä: Via KeskiPohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi sekä Kokkolan saaristomatkailuselvitys. Tässä hankkeessa jatketaan saaristomatkailuselvityksessä hyväksi havaittua työtapaa matkailullisen tarjonnan pikkutarkasta esiin kaivamisesta. Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi -hankkeessa
tehdyn yrityskyselyn tulosten mukaan yrittäjät näkevät tarpeellisiksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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markkinoinnin ja myynnin kehittämisen, tuotteiden kehittämisen ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisen. Myös investointien toteuttaminen on monella yrittäjällä mielessä. Koulutusta yrittäjät kaipasivat
some- markkinoinnista ja muusta nettinäkyvyydestä sekä tuotteiden sähköisestä myynnistä ja markkinoinnista.
Hankkeen tavoitteet maakunnan laajuisesta matkailureitistöstä ovat hyvin linjassa kansallisten Visit Finlandin Outdoor Finland ja Rural Finland -kokonaisuuksien kanssa. Kansainvälisen matkailukysynnän kehittyminen vastaisi myös Finnairin alueelle kohdistamaan paineeseen Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajamäärän lisäämisestä.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on matkailualan yritysten toimintaympäristön kohentaminen kartoittamalla Keski-Pohjanmaan matkailulliset reitistöt
sekä palvelut niiden varrella. Kun matkailulliset kohteet ja reitit, esimerkiksi luontoreitit, pyöräilyreitit, uimarannat, maisemat ja käyntikohteet
on ensin kartoitettu, on yritysten ylipäätään mahdollista tarttua näihin
olemassa oleviin rakenteisiin omien tuotteittensa kanssa. Palvelutarjontaa reittien varrella tarkastellaan kokonaisuutena, ja innostetaan uutta
yritystoimintaa syntymää havaittuihin palveluaukkoihin.
Koko maakunnan kattava runkoreitti kulkisi tietä 13 seuraillen Kokkolasta Perhoon, koilliseen kansallispuistoa sivuten tietä 7520, Valkeisjärven ja Lestijärven kautta teitä 58 ja 775 Kannukseen ja edelleen Lohtajalle, josta tietä 8 jälleen Kokkolaan. Kattavan runkoreitin lisäksi luodaan teemoittaisia, pienempiä reittejä, esimerkiksi melonnan, kulttuurikohteiden tai vaikka lintubongauksen ystäville.
Reiteille palveluja tuottaville yrityksille on tavoitteena laatia kehittämissuunnitelmat, joissa yrityskohtaisesti etsitään keinot laadukkaaseen tuotekehitykseen, yritysten oman markkinoinnin ja myynnin nykyaikaistamiseen ja sähköistämiseen sekä muihin yrityksen kehittyäkseen tarvitsemiin toimiin.
Matkailutuotteet ovat aina mitä suurimmassa määrin yhteistyön tuloksia.
Tarvitaan yhteistä tekemistä ja selkeitä roolituksia, jotta tuotteista tulee
asiakasnäkökulmasta elämyksellisiä. Kaikkea tätä tukevat vahvat yhteistyöverkostot. Jo olemassa olevien toimialoittaisten ja teemoittaisten
maakunnallisten verkostojen yhteyteen solmitaan uusia kontakteja yritysten ja muiden palveluntuottajien sekä julkisten toimijoiden välille.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailukulutukseen sopivia palveluja
tuottavat yritykset ja muut toimijat. Parantuneen palvelutason ja helposti
löydettävien reitistöjen kautta hyötyjinä ovat myös alueelle tulevat matkailijat ja myös paikalliset kuluttajat.
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Määrälliset tavoitteet
Pk-yritykset hankkeessa, jossa keskeinen tavoite yritysten kasvu ja
kansainvälistyminen
Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientimarkkina-alueelle
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset
Yrityksissä säästetty energia
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia. Hankkeella on jonkin verran välittömiä ja välillisiä myönteisiä vaikutuksia kestävään kehitykseen mm.
paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen sekä luontoreitistöjen vastuullinen rakentaminen ja käyttö.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen jälkeen alueelta löytyy helposti reittejä ja uusia kohteita matkailijoiden ja yritysten käyttöön. Palvelutarjonta reittien varrella on hyvällä tasolla, niin määrällisesti kuin laadullisesti.
Matkailuyritysten toimintaympäristö on parantunut, yhteistyöverkosto
konkretisoituu osaksi toimintaa, ja monipuolinen reitistö on sähköisessä
muodossa helposti löydettävissä ja käytettävissä.
Alueella toimivat kasvuhakuiset matkailuyritykset ovat saaneet selkeät
askelmerkit toimintansa kehittämiseen. Yritykset havaitsevat tuotteisiinsa vaikuttavat laatutekijät ja osaavat pitää laatua yllä. Yritykset toteuttavat markkinointiaan myös digitaalisesti, some -näkyvyyden hyödyntäen. Pitkän aikavälin vaikutuksena alueen matkailuyritysten asiakasmäärä ja liikevaihto kasvaa.
Niin yksittäisille matkailijoille ja päiväkävijöille, matkailijaryhmille
kuin yritysten vieraillekin on tarjolla yhteistyöhön perustuvia teemallisia
matkailupaketteja.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä
Tulot
Nettokustannukset yhteensä

240 000
70 000
25 000
57 600
392 600
0
392 600

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Kosek (omarahoitus) 40 581
- Kase 11 040
- Perho 2 500
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

314 080
58 890

80 %
15 %

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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19 630
5%
392 600 100 %

Kosekin hallitus on tehnyt hankkeen omarahoitusosuudesta myönteisen
kuntarahapäätöksen. Kasen kuntarahapäätös on käsittelyssä 5.4.
Sekä Kasen, että Perhon ja Kannuksen kuntarahoitukset varmistetaan
kokouksessa.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin ehdolla,
että rahoitussuunnitelman mukainen kuntarahoitus on varmistunut.
Perustelu: Koko Keski-Pohjanmaan laajuisesti on aiemmin toteutettu matkailun kehittämiseksi lähinnä yhteismarkkinointihankkeita. Nyt näkökulmana ovat reitistöt sekä yritysten tuotteiden ja laadun kehittäminen.
Hanke tukee matkailualan ja palvelualan yritysten kasvua ja uudistumista
sekä edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Toiminnassa
hyödynnetään alakohtaisia ja muita yhteistyöverkostoja sekä aiempia aiheeseen liittyviä hankkeita. Hanke tuottaa yhteistyöllä matkailureiteille
palveluja ja luo edellytyksiä matkailuelinkeinon kehittymiselle maakunnassa. Vaikka hankkeessa ei ole korostettukaan kansainvälistymistä, edistää se välillisesti myös ulkomaisten matkailijoiden ja matkailun kansainvälistymismahdollisuuksien lisääntymistä.
Käsittely: Todettiin, että Kaustisen seutukunta on tehnyt hankkeesta
myönteisen päätöksen 5.4. (eli pääosa tarvittavasta kuntarahasta on kasassa). Kannus käsittelee kuntarahan 25.4. Lisäksi todettiin, että Kosek
on ilmoittanut tarvittaessa vastaavansa vielä uupuvasta kuntarahasta.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin ehdolla,
että tarvittava kuntarahoitus varmistuu.
---
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6.4.2017/§4

4 § YLEISTÄ AJANKOHTAISTA 2014-2020 RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
Rakennerahasto-ohjelman toteutuminen (koko maa)
∂ koko ohjelmatasolla saavutetaan kevään aikana 50 % varausaste
∂ harvan asutuksen erityisrahoituksen varausaste on noussut huomattavasti alkuvuoden aikana
∂ vähähiilisten hankkeiden osuus kaikista EAKR -varauksista on
tällä hetkellä 18,5 % (tavoite 25 %)
∂ ESR TL 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) osuus
kaikista ESR varauksista on tällä hetkellä 21 % (asetustason minimivaade 20 %)
Syksyn 2017 yhteiset hakuajat (sovittu seurantakomitean sihteeristössä)
∂ ESR haun päättyminen 3.10
∂ EAKR haun päättyminen 5.10. (paitsi Itä-Suomessa 22.9.)
Ohjelman vuosirapaportin 2016 laatiminen
∂ vuoden 2015 vuosiraporttia laajempi vuosiraportti 2016 tulee toimittaa komissiolle 30.6.2017 mennessä (alueiden dedline ilmeisesti huhtikuun lopussa, seurantakomitean käsittely 12.6.)
∂ vuosiraportin laatiminen organisoidaan suuraluetasolla (Lapin
liitto koordinoi P-S alueella)
∂ TEM toimittaa tarkemman työnjakoa ja aikataulua koskevan ohjeistuksen
Tarkastustoiminta
∂ kaikkiin välittäviin toimielimiin tehdään järjestelmätarkastus tämän vuoden aikana
Rakennerahasto-ohjelman arviointi
Rakennerahasto-ohjelman arviointi on käynnistynyt. Arvioinnin suorittaa MDI Public Oy:n johtama konsortio. Arvioinnin ensi vaiheessa kohteena on ohjelman hallinto ja toimeenpano, josta arvioija toimittaa väliraportin ensi syksynä. Seuraavat väliraportit koskevat ohjelman yleistä
tuloksellisuustarkastelua ja yksityiskohtaisempaa vaikuttavuuden arviointia. Loppuraportin arvioija toimittaa kesällä 2019. Hallintoviranomainen viestittää arvioinnin etenemisestä mm. sivuilla www.rakennerahastot.fi/arviointi.
Hallinnon ja toimeenpanon teemaan liittyen arvioija lähettää noin viikon
sisällä kyselyn. Jakelu perustuu EURA 2014 –käyttäjärooleihin sekä yritystukien osalta ELY -keskuksilta saatuihin tietoihin.
Kyselyn aihepiirejä ovat hallinnon toimintatavat, toimeenpanon prosessit, horisontaaliset periaatteet sekä joitakin yksittäisiä teemoja. Saatavat
näkemykset ovat avainasemassa, kun analysoidaan hallinnon ja toimeenpanon roolia vaikuttavien hankkeiden aikaansaamisessa sekä piirretään
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kuvaa niistä hyvistä toimintatavoista, jotka olisivat siirtämisen arvoisia
tulevaan hallintomalliin.
EURA2014 tietojärjestelmän viimeisimpiä päivityksiä ja tavoiteaikataulua eri osien käyttöönotolle
∂ 28.2.2017 työvoimapoliittisten hankkeiden maksatushakemusten tekeminen mahdollistunut (ei vielä maksatuspäätösten teko)
∂ 13.3.2017 paikanpäällävarmennus tuotannossa (varmennusraportti
valmistunee huhtikuun puolivälissä)
∂ korjaavat toimenpiteet päätöksineen mahdollistuvat vaiheittain kevään 2017 aikana
∂ tarkastusprosessi työn alla ja valmistuu vaiheittain kesäkuusta 2017
alkaen (hanketarkastukset, järjestelmätarkastukset)
∂ hankkeiden sulkeminen mahdollistunee 2017 aikana
∂ pysyvyyden ja tuloja tuottavien hankkeiden jälkiseuranta 2017 aikana
∂ maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset 1.1.2019 mennessä.
Uudessa maakuntamallissa kaikki 18 maakuntaa välittäviä toimielimiä.
Maakuntien on mahdollista myös koota rakennerahastotehtäviä vain tietyille maakunnille, mutta vielä ei ole tiedossa onko maakunnilla tähän
halukkuutta. Mikäli kokoamisia tehdään, tulee tästä olla päätökset riittävän ajoissa, jotta järjestelmä-muutokset ehditään tehdä vuoden 2019 alkuun mennessä. Maakuntahallintouudistuksesta aiheutuvat muutostyöt
rakennerahastojärjestelmiin tulee toteuttaa vuoden 2018 aikana siten, että
toiminta voi jatkua ilman merkittäviä viivästyksiä heti vuoden 2019
alussa. Muutoksista on arvioitu aiheutuvan rakennerahastojen sähköisiin
palveluihin n. 1 miljoonan euron lisäkustannukset. Alustavaa kartoitusta
on jo tehty. Muutostöihin ja testaamiseen tulee varata koko 2018
vuosi.
∂

Myös tulevan, v. 2021 alkavan ohjelmakauden sähköisestä palveluratkaisusta tarvittaisiin pian visio, jotta hankinnan kilpailutukseen päästäisiin riittävän ajoissa ja palvelut olisivat riittävässä valmiusasteessa käytettävissä ohjelmakauden alkaessa. Perinteiseen tapaan komissiosta ei
todennäköisesti tulla saamaan riittävän aikaisessa vaiheessa tietoa tulevan ohjelmakauden ratkaisusta, joten palveluratkaisun toteutus on aloitettava riskillä käyttäen oletuksena nykyisen ohjelmakauden toimeenpanomallia.

Viestintä
∂ Marraskuussa Jyväskylässä järjestettävässä ”Aluekehitys 100 vuotta”
–tilaisuudesta, on tarkoitus esitellä aluekehityksen menestystarinoita
yli maakunta- ja suuraluerajojen.
Alueilta toimitetut tarina-aiheet on kiteytetty kuuteen pääteemaan,
jotka ovat: Arktisuus, biotalous, digitalisaatio, kiertotalous, matkailu
ja valmistava teollisuus. Lisäksi ESR:stä tullee oma teema. Esim. oh-
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jaamo-konsepti on ilmeinen menestystarina, joka on herättänyt paljon kiinnostusta Suomen ulkopuolellakin. Myös työelämän kehittämiseen liittyviä teemoja voisi nostaa esiin.
Esiteltävät tarinat eivät olisi pelkkiä kuvauksia yksittäisistä paikallisista onnistumisista, vaan laajempi ketju toimenpiteitä – myös muita
kuin rakennerahastohankkeita – jotka heijastuvat työllisyyteen ja kilpailukykyyn asti. Rakennerahastojen vipuvoimavaikutuksen pitää
kuvauksissa kuitenkin tulla näkyviin. Tarinoista voitaisiin kirjallisen
aineiston lisäksi tuottaa myös videomateriaalia ja pyrkiä lisäksi hyödyntämään jo olemassa olevia aineistoja. Tarinoiden ei tarvitse rajautua vain käynnissä olevan ohjelmakauden hankkeisiin, vaan voidaan
esim. kuvata myös sitä, miten edellisen kauden panostukset vaikkapa
tutkimusinfraan heijastuvat tälle kaudelle. Lisäksi kehotettiin huomioimaan, että esitetyt teemat ovat eri kehitysvaiheissa, esim. kiertotalouden prosessit ovat vasta alussa verrattuna joihinkin muihin teemoihin. Muistutettiin myös, että alueiden erilaisuuden pitää tulla näkyviin eri teemojen toteutuksessa.
TEM toimittaa alueille tarkemmat ohjeet jatkotyöstämisen organisoimiseksi.
∂
∂
∂

P-S viestintäverkoston kokous 6.4. klo 9.00
kaivataan teemoja/aiheita seuraavaan keväällä julkaistavaan rakennerahastojen uutiskirjeeseen (P-S uutiskirje)
K-P omat viestintätarpeet?

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisen toiminnan toteutuskatsaukset
∂ TEM on kirjeellään 27.3.2017 pyytänyt RR-ELY-keskuksia, STM:ää
ja Tekesiä toimittamaan tietoa rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisen toiminnan edistymisestä ja suunnitelmista 2.5.2017 mennessä
∂ tiedonkeruu palvelee maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
valmistelua ja seurantakomiteatyöskentelyä
∂ maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä antaa tarvittaessa lausuntoja
toimialueelleen kohdistuvista RR-ohjelman valtakunnallisista teemoista (eivät kuitenkaan rahoittajaa sitovia)
∂ maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan voidaan sisällyttää
myös kannanotto valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista
ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin.
Ohjelmakausi 2007-2013
∂ lopullisten ohjelmakohtaisten maksatuslukujen valmistuminen on vienyt ennakoitua pitempään eli aivan maaliskuun 2017 lopulle saakka
∂ ohjelmien loppukertomukset (ml. Pohjois-Suomen EAKR loppukertomus) saatiin myöskin viimeisteltyä vasta maaliskuun 2017 lopulla lopullisten maksatustietojen varmistuttua
∂ ohjelmakauden 2007-2013 sulkemisasiakirjat tuli toimittaa komissioon viimeistään 31.3.2017
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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mikäli komissio hyväksyy P-S EAKR loppukertomuksen, voidaan
myös Keski-Pohjanmaan liiton koordinaatiovastuu P-S EAKR -ohjelmasta 2007-2013 katsoa hoidetuksi (toki vielä mahdollisia lisäselvityspyyntöjä sekä tarkastuksia voi ao. ohjelman osalta ohjelma-alueelle, välittäviin toimielimiin ja hankkeisiin kohdentua).

Kevään 2017 kokouksia ja tilaisuuksia
∂
∂
∂
∂
∂
∂

5.5.2017 Seurantakomitean sihteeristö
11.4.
Ylimääräinen seurantakomitea (kokousaika vielä vahvistamaton)
19.5.
Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmä, Helsinki
1.-2.6.
Euroopan komission Smart Regions -konferenssi, Helsinki
12.-13.6. Seurantakomitea Jyväskylässä
viikolla 45 Suomi 100 -tilaisuus aluekehittäjille Jyväskylässä

Kokouksessa käydään läpi keskeiset rakennerahastoasiat.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu, sekä merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsauksen.
Käydyssä keskustelussa esille nousi mm. seuraavaa:
o
o

ilmeisesti edelleen tarvetta järjestöjen ja ao. aiheeseen liittyvien
maakuntauudistustoimijoiden informoimiseen ESR TL 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) rahoitusmahdollisuuksista
kuluvan kauden maaseuturahaston koordinaatiosta tulee sopia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kesken (Sirkku Wacklinin mukaan
asiassa on toimittu ”kumppanuus hengessä” eikä työnjakoa ei nähty
ongelmaksi nykyiselläänkään; väestöpohjan mukainen rahoitusjako
ollut selkeä nytkin).

Sihteeristön päätös: Merkittiin ajankohtaiskatsaus ja sen pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.
---
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6.4.2017/§5

5 § VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN OHJELMAKAUTEEN 2020+
Tulevaan ohjelmakauteen liittyvää keskustelua on käyty mm. seurantakomitean sihteeristössä 15.3.2017
Yleinen maailmanpolitiikan tilanne saattaa tuoda muutoksia Suomen
valmistautumiseen ja aikatauluihin. Komission pitäisi antaa vuoden 2018
alussa esitys tulevan kauden rahoituskehyksistä, mutta Brexit-neuvottelujen odotetaan sitovan kapasiteettia siinä määrin, että tulevan kauden
valmistelun pelätään viivästyvän oleellisesti. On selvää, että budjetti pienenee merkittävästi vuoden 2021 alusta. Useita isoja kysymyksiä on
avoinna, kuten se, jatketaanko jäsenmaksuissa myös tulevaisuudessa
1 %:n bkt-osuuksilla, mikä on koheesiopolitiikan osuus kokonaisuudesta, miten hoidetaan pakolaiskysymys, turvallisuus, jne.
Suomen neuvotteluasetelmaa leimaa asema nettomaksajana. On olemassa EU-tason yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan kokonaisvaltainen
rakenteellinen uudistus, jossa selkiytetään jäsenvaltion ja komission vastuut. Olisivatko komission pääosastot jo valmiita esim. yhteiseen varainhoitoasetukseen kaikille viidelle rahastolle?
Kesäkuussa järjestettävä koheesiofoorumi on tärkeä tilaisuus tuoda Suomen linjaukset näkyviin. Koheesioraportti annetaan poikkeuksellisesti
vasta syksyllä Viron puheenjohtajuuskaudella. Valtiosihteeri Kare Halosen vetämä virkamiesjohtoryhmä käsittelee Suomen kantoja. Suomen pjkausi on syksyllä 2019, jolloin brexitin aiheuttaman kassavajeongelman
ratkaiseminen saattaa realisoitua. Se on myös käytännössä viimeinen
mahdollisuus saavuttaa yhteisymmärrys tulevan kauden neuvotteluissa,
mikäli ohjelmat aiotaan aloittaa vuonna 2021.
Nyt on olennaista saada Suomen näkökulmia sisään komission esitykseen sekä osoittaa, miten koheesiorahoitus on saanut aikaan muutoksia.
Jos tulevan kauden valmistelu viivästyy pahasti, voidaan uudet ohjelmat
saada käyntiin jopa vasta vuonna 2023. Paikkaperustaisen lähestymistavan merkitys on kasvussa ja se on hyvä muistaa myös maakuntauudistuksessa.
Yhteiset säännöt kaikille rahastoille olisi keskeistä hallinnon yksinkertaistamiseksi. Hallinnollisen taakan osalta olisi huomioitava paitsi ohjelman koko myös suoriutuminen aikaisempina ohjelmakausina. Maakohtaisten suositusten ratkaiseminen rr-varoilla ei ole nettomaksajamaissa
realistista. Lainat ja muut rahoitusinstrumentit eivät voi myöskään olla
ainoa relevantti kehittämisväline jatkossakaan.
Tulevaisuuskeskustelua jatketaan valtakunnan tasolla mm. tulevassa ylimääräisessä seurantakomitean kokouksessa ja siihen liittyvässä aluekehittämisen ajankohtaispäivässä.
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Tulevan kauden valmisteluun liittyvää keskustelua käytiin myös Itä- ja
Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmässä 21.3.
Aikataulullisesti OECD raportin julkaisuajankohta todettiin olleen hyvä,
koska sen tulokset voidaan ottaa huomioon uuden ohjelmakauden valmistelussa. Raportti on seuraavalla seurantakomitean asialistalla mahdollisesti esiteltävänä. Raportin keskeiset painotukset IP alueen osalta
ovat: paikkaperusteinen lähestymistapa, älykkään erikoistumisen strategiat, infrastruktuuri ja liikenneyhteydet, palvelutuotanto, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta, sekä maakuntauudistus mahdollisuutena.
ÄES -konseptin todettiin sopivan hyvin IP alueen kaltaisille alueille.
ÄES tulee jatkumaan erityisesti pienempien alueiden välineenä. NSPA
aluetta on ehdotettu jopa omaksi ohjelmakseen.
Komissio on myös pyytänyt esityksiä rajat ylittäviksi ohjelmiksi, sillä
uudella ohjelmakaudella ei tulle enää yhtä monta rajat ylittävää ohjelmaa
kuin nykyisellä ohjelmakaudella, joten tämäkin vaihtoehto on otettava
huomioon.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu,
sekä merkitään tiedoksi sekä päätetään tulevan kauden valmistelun esittelystä maakunnan yhteistyöryhmälle.
Käsittely: Puheenjohtaja Jukka Ylikarjula alusti asiaa. Ylikarjulan mukaan Suomen saanto voisi alustavien arvioiden mukaan tippua noin 1015 %. Harvaan asuttujen alueiden (IP alue) erityisasema tultaneen huomioimaan jatkossakin. Valmistelua tehdään mm. TEMin vetämässä EU4
työryhmässä, jossa Pohjois-Suomea edustaa Päivi Keisanen PohjoisPohjanmaan liitosta. Ajankohtaista tietoa valmistelun etenemistä on hänen kauttaan saatu hyvin.
Tuija Puumala kävi lisäksi läpi Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmässä esillä nousseita kommentteja valmistelusta.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuullut katsaukset tiedoksi sekä tulevan
kauden valmistelua koskeva pykälä edelleen MYR kokoukseen vietäväksi maakuntajohtajan alustamana (käydään läpi mm. TEM/K-L Lintilä
aineisto).
---
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6.4.2017/§6

6 § LAUSUNNOLLA OLEVA ALUEKEHITYS- JA KASVUPALVELULAKI
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on lausunnolla ajalla
2.3.-26.4.2017.
Lakiin kytkeytyvät sisältölait on annettu tiedoksi samassa yhteydessä
– Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta
– Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista (mm. kasvupalvelukoulutus)
– Laki kotouttamisen edistämisestä
Lausuntomateriaali kokonaisuudessaan löytyy:
http://tem.fi/lausuntopyynnot
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy lakiluonnosta koskevan keskustelun sekä esittää omat huomionsa lakiluonnokseen.
Käsittely: Jukka Ylikarjula esitteli asiaa.
Aluekehittämisjärjestelmä
Ajankohtaista valmistelussa on Ylikarjulan mukaan mm. maakuntien
aluekehityksen tilannekuvan valmistelu TEM vetoisten maakuntien
kanssa käytävien aluekehityskeskusteluiden pohjaksi (pitkälti maakuntaohjelmatyötä). Myös maakuntamittarit ovat ministeriössä valmistelun
alla ja hyvä huomioida myös MAKO työssä.
Alue- ja kasvupalvelulain osalta maakuntajohtaja totesi, että maakunnat
ovat yhteisesti valmistelemassa tiivistettyä koostetta keskeisimmistä lausuntohuomioista, joita ovat mm.
o maakunnan itsehallinnollinen asema ei nouse riittävästi esille lakiluonnoksen
o kasvupalvelukäsitettä tulee selkeyttää
o rahoituspalvelut tulee jättää kokonaan julkisten hallintotehtävien
piiriin
o valtakunnallisesti tuotettavien digitaalisten asiointipalveluiden
”Valtakunnallinen kasvupalvelu Oy” rooli ja ohjaavuus?
o maakunnan omistamilla yhtiöillä tulisi olla mahdollisuus osallistua kilpailuun, vaikka markkinapuutetta ei olisikaan
o maakunnan itsensä ja kuntien ja kuntien omistamien organisaatioiden palvelujen tuottaminen tulisi mahdollistaa (sopimuksellinen yhteistyö)
o aluekehitys- ja kasvupalvelulaki jää ohueksi vaikeasti työllistettävien osalta (vastuu jatkossa? monialainen palvelu, kuntien sakkomaksut)
o markkinoiden avaaminen tulee tehdä vaiheittain ja hallitusti
o lakiluonnokseen tulisi lisätä tulevan kauden valmistelu TEMin ja
maakuntien yhteistyönä
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Kokouksessa esillä ollut aineisto on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä:
o alueiden kehityksen seurannan toimintamallin valmistelu (alueiden uudistumisen neuvottelukunta)
o Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnoslausuntoon liittyvä maakuntien yhteinen kooste (josta vielä valmistelussa maakuntien
yhteinen tiivistelmä ydinviesteistä).
Maakuntajohtaja totesi myös, että aluekehitys- ja kasvupalvelulain vaikutusten arviointi on tehty erittäin hyvin.
Piia Isosaari toi esille, että Kokkolan kaupungin valmistelema lausunto
on kaupunginhallituksen käsittelyssä jo tulevana maanantaina (10.4.).
Lausunto on Isosaaren mukaan hyvin linjassa nyt esillä olleiden asioiden
kanssa. Lausunnossa on lisäksi luonnollisesti nostettu esille keskuskaupunki näkökulmaa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi kuultu alustus ja sen pohjalta
käyty keskustelu. Maakuntien yhteinen kooste ja valmistelussa oleva tiivistelmä viedään edelleen tiedoksi 11.4. kokoontuvaan ETA valmisteluryhmään.
---
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6.4.2017/§7

7 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE
Kokouksessa käydään lyhyesti läpi ajankohtaisin valmistelusta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Jukka Ylikarjula alusti asiaa. Kokouksessa esillä ollut materiaali on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä:
o Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
o Ylimaakunnalliset tehtävät maakunnissa ja maakuntien yhteistoiminnassa
Maakuntajohtaja totesi ajankohtaista tällä hetkellä olevan maakuntien
välisten neuvotteluiden ja mm. ELYjen ja TE-toimiston henkilöstön jakautuminen maakuntien kesken. Ajankohtaista on myös ylimaakunnallisten/maakuntien yhteistoiminnassa hoitamien tehtävien sekä valtakunnallisesti keskitettyjen tehtävien hoitaminen jatkossa, sekä niistä sopiminen.
Väliaikaishallinto on Keski-Pohjanmaalla nimetty ja väliaikaishallintoa
koskevaa työjärjestystä valmistellaan parhaillaan kuntaliitossa.
Maakuntapalveluiden kautta vuosittain välitettävä rahoitus (noin 100
milj.€) muodostaa merkittävän osan maakuntien kokonaisvaroista (on
noin 1/3 soten noin 300 milj. € kokonaisvolyymista).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmään vietäväksi.
---
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6.4.2017/§8

8 § MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 RAKENNE
Marita Mutka esittelee kokouksessa maakuntaohjelman 2018-2021
tämänhetkisen rakennekuvaluonnoksen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö esittää omat huomionsa
rakenteeseen sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Marita Mutka alusti asiaa. Kokouksessa esitelty aineisto on
toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Keski-Pohjanmaan tuleva maakuntaohjelma rakentuu Hyvinvoiva kasvun
maakunta vision alle ja jakautuu kolmeen ydinteemaan: Osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavia teemoja ovat edelleen maaseutu ja kansainvälisyys, ja uudeksi läpileikkaavana teemaksi on haluttu
nostaa vetovoima.
Tarkempia sisältöjä näiden eri teemojen alle työstetään edelleen kevään
aikana kokoontuvissa MAKO teemaryhmissä. Alkusyksystä on tarkoitus
järjestää vielä laajempi yhteinen MAKO sparraustilaisuus.
Tavoitteena on saada 1. luonnosversio maakuntahallitukseen ennen kesää, lausunnoille ja viralliselle kuulemiskierrokselle alkusyksystä, ja
maakuntahallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi marraskuussa. Ministeriöön maakuntaohjelmat tulee jättää joulukuussa 2017.
Maakuntajohtaja nosti keskustelussa esille MAKO valmistelun kytkeytymisen maakuntavalmisteluun ja maakuntastrategiaan, sekä ylipäätään
tarpeen alueellisten strategioiden ja palvelustrategioiden kokoamiseen.
Piia Isosaari toi esille, että MAKO valmisteluaikataulu käy hyvin yksiin
myös Kokkolan kaupungin strategiavalmistelun kanssa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi kuultu esittely ja sen pohjalta
käyty keskustelu.
---
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6.4.2017/§9

9 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 20.4.2017
Sihteeristö käy keskustelun MYR kokoukseen 20.4. valmisteltavista asioista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö päättää asioista, jotka
ainakin on syytä ottaa maakunnan yhteistyöryhmän seuraavan kokouksen 20.4. asialistalle.
Sihteeristön päätös: MYR käsittelyyn viedään ainakin seuraavat:
o tarvittavat hankkeet
o maakunnan tilannekuva
o maakuntauudistuksen tilannekatsaus
o aluekehitys- ja kasvupalvelulaki (lausunnot)
o 2020+ valmistelu
---
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6.4.2017/§10

10 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käsitellään muut esille otetut asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, että esille ei otettu muita asioita.
---
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6.4.2017/§11

11 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Sihteeristön ja MYRrin kevään kokousaikatauluksi on sovittu seuraava:
20.4.2017
18.5.2017
1.6.2017

MYR
Sihteeristö
MYR

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa (esimerkiksi
maakuntauudistukseen liittyvät tarpeet) sekä järjestää tarvittaessa
yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä
käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi MYR kokousaikataulu. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 18.5. klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Merkitään tiedoksi MYR kokousaikataulu. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 18.5. klo 9.30.
---
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