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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.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoonpanoon esitetään yhteistyöryhmälle (17.12.2015) tehtäväksi seuraavat henkilömuutokset:
Muutokset Keski-Pohjanmaan liiton edustukseen
Kehittämissuunnittelija Ilkka Rintalan tilalle sihteeristön varajäseneksi
nimetään aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Muutokset Kannuksen kaupungin edustukseen
Kannuksen kaupungilla on sihteeristössä pysyvän asiantuntijan paikka.
Kannuksen kaupungin varaedustajaksi yritysasiamies Tuija Lambackan
tilalle nimetään yritysasiamies Mari Äijälä.

Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat, esitetyt muutokset sihteeristön kokoonpanoon sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Harjunpää ja Päivi
Kentala. Todettiin esitetyt muutoksen sihteeristön kokoonpanoon. Lisäksi todettiin, että Susanna Airiolan siirryttyä määräaikaisesti muihin
tehtäviin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaisena edustajana toimii 30.6.2016 saakka Päivi Kentala ja varaedustajana Jukka Pakkala.
---
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2§ HANKKEIDEN HAKUMENETTELY/KÄSITELYPROSESSIT ERI RAHOITTAJILLA
Sihteeristön kokouksessa käytiin keskustelu hankkeita koskevasta hakumenettelystä ja siihen liittyvästä käsittelyprosessista.
Keski-Pohjanmaan liitolla on käytössä ns. konsultoiva menettely, jossa
hakijoilla on mahdollisuus käydä vuoropuhelua rahoittajan kanssa teemahaussa jättämästään hakemuksesta ja tarvittaessa täydentää hakemusta ennen hankkeiden pisteytystä ja valintaesityksen tekemistä. Menettelyyn sisältyy myös mahdollisuus esitellä hanketta sekä päärahoittajalle että kuntarahoittajille. Menettelyllä pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvien maakuntaohjelmaa toteuttavien hankkeiden aikaansaaminen ja myös kuntien sitoutuminen hankkeisiin.
Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahastoa koskeva menettelyprosessi on muuttunut edellisestä kaudesta. Säädöksiin ja ministeriön ohjeistuksiin perustuen hakijoita ei saa ohjeistaa hakumenettelyn aikana.
Hankkeiden mahdollinen muokkaus hakijoiden kanssa käydään vasta
pisteytysmenettelyn jälkeen.
Keski-Suomen ELY-keskuksen käsittelyprosessi perustuu kaikkien neljän RR ELY-keskuksen yhtenevään yhteistyössä ministeriön (TEM)
kanssa rakentamaan prosessiin (säädöksiin perustuva). Eli vastaa pitkälti
maaseuturahaston menettelytapaa. Kaikille avoin haku avataan 2 kertaa
vuodessa. Haku/valintaprosessin aikana hakijoiden kanssa ei neuvotella
ennen valintakokousta ja hankkeiden pisteytystä. Neuvottelut/tarvittavat
täydennykset jne. tapahtuvat vasta sen jälkeen. Menettely varmistaa
ELY-keskuksen mukaan kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.
Sihteeristön keskustelussa nousi esille kuntarahoittajien huomioiminen
prosesseissa. Päärahoittajien toivottiin olevan mahdollisimman ajoissa
yhteydessä myös hankkeiden kuntarahoittajiin. Esille nostettiin myös
ELYjen mahdolliset tulkintaerot mm. ohjelmanmukaisuudesta, joista on
jo esimerkkejä olemassa.
Kokouksen puheenjohtajan esitys: Käsittelyprosessi viedään edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Kokoukseen pyydetään myös
Keski-Suomen RR ELY-keskuksen edustus Jyväskylästä (Taina
Lommi).
Sihteeristön päätös: Merkitään tiedoksi sekä edelleen MYR käsittelyyn
vietäväksi.
---
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3§ KAASUMAISTEN BIOPOLTTOAINEIDEN LIIKKUVA TUTKIMUSLABORATORIO
(300904)
Hakija:
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Toteuttamisaika:
1.4.2015-31.3.2016
Kokonaiskustannusarvio: 136 720 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus

Hanke on käsitelty aikaisemmin sihteeristössä 8.5.2015 (§ 8). Hankkeesta ei tehty päätöstä tuossa kokouksessa. Hanke päätettiin tuoda uudelleen sihteeristön käsittelyyn, kun tarvittavat keskustelut Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken on
käyty ja muut tarvittavat tarkennukset on tehty.
Hakija on peruuttanut hakemuksen marraskuussa 2015.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi hankkeen peruuntuminen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen peruuntuminen.
---
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4§ POHJAVESIEN REAKTIIVINEN GEOKEMIALLINEN- JA VIRTAUSMALLINNUS, CASE
STUDY: KARHINKANGAS (301179)
Hakija:
Ohjelma:

Geologian tutkimuskeskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 179 424 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeessa kehitetään konsepti pohjaveden laadun muutoksen arviointiin pohjoisilla lumen peittämillä alueilla. Kehitettyä konseptia voivat
jatkossa hyödyntää niin vesilaitokset, viranomaiset kuin yrityksetkin.
Tarkempi ymmärrys pohjaveden virtauksesta (suunta ja määrä) ja veden
laadun muutoksista auttaa vesilaitoksia mitoittamaan vedenoton paremmin vastaamaan kustannustehokasta ja kestävää määrää. Pitkällä aikavälillä pystytään paremmin suunnittelemaan koko Suomen vesihuoltoa
sekä viemään suomalaista mallinnusosaamista myös ulkomaille.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (Kokkolan vesilaitos)
Muu julkinen rahoitus (hakijan omarahoitus)
Yhteensä

125 597 70 %
17 942 10 %
35 885 20 %
179 424 100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle,
että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin
EAKR varoin.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitetään uusia mallinnusmenetelmiä, joilla vastataan EU:n vesipuitedirektiivin määrittelemiin tarpeisiin
pohjavesialueiden ominaispiirteiden tarkastelussa ja vesistöaluekohtaisissa vesienhoitosuunnitelmissa. Hankkeella pyritään arvioimaan ja estämään erilaiset vedenotosta johtuvat vaaratekijät, kuten kohonneita metallien taustapitoisuuksia, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua. Hankkeen toimenpiteillä halutaan turvata pohjaveden soveltuvuus vedenhankintakäyttöön myös tulevaisuudessa.
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Käsittely: Todettiin, että hanke on jätetty alun perin K-P liitolle ja siirretty myöhemmin Keski-Suomen ELY-keskukselle sen rahoitettavaksi
paremmin soveltuvana. Keski-Pohjanmaan liitto toivoi, että K-P liitto
saisi paikan hankkeen ohjausryhmässä, ja että edustajaksi nimettäisiin
aluesuunnittelija Janna Räisänen Keski-Pohjanmaan liitosta.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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5§ TYÖLLISYYSHANKE HEIMO HEIKOSSA TYÖMARKKINA-ASEMASSA OLEVILLE
(102065)
Hakija:
Kokkolan kaupunki
Ohjelma:
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.
· Hankkeelle esitetyt resurssit eivät ole realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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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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6 § PK-YRITYSTEN TURVALLISUUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN (102101)
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 261 250 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeen tavoitteena on yleisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen,
yritysten turvallisuusympäristön parantaminen sekä yrittäjien verkostoitumisen kasvattaminen alueellisten ja paikallisten turvallisuusviranomaisten kanssa. Hankkeen avulla luodaan turvallisuudesta yrityksille
uusi kilpailuetu sekä alueellemme uusi vetovoimatekijä.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta
- Kosek 39 188
- hakijan omarahoitus 13 062
Yksityinen
Yhteensä

195 938
52 250

75 %
20 %

13 062
5%
261 250 100 %

Kosekille ei ole jätetty hanketta koskevaa kuntarahoitushakemusta.
Rahoittajan esitys: Keski-Suomen ELY-keskus esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanketta ei
rahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelut: Keski-Suomen ELY-keskus katsoo, että hanke ei
täytä rakennerahasto-ohjelman yleisiä valintaperusteita:
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole Kestävää kasvua ja työtä
2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 4 erityistavoitteessa 9.2 tuettavalle toiminnalle asetettujen prioriteettien mukaisia.
Hanke ei myöskään edistä rakennerahasto-ohjelmalle asetettujen tulosindikaattorien toteutumista. Tuella ei olisi myöskään merkittävää
vaikutusta hankkeen toimenpiteiden kohteena olevan toiminnan kehittämisen kannalta, koska mainitun kaltaista turvallisuuskulttuurin ja yritysten turvallisuusympäristön parantamiseen tähtäävää koulutusta ja
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kehittämisasiantuntemusta on jo saatavilla alan markkinoilta. Keski-Suomen ELY-keskus ottaa huomioon myöskin sen, että hanke ei ole KeskiSuomen ELY-keskuksen järjestämän hankehaun prioriteettien mukainen.
Käsittely: Sihteeristössä nousi esille myös hankkeen mahdollinen soveltuvuus toimintaympäristötuella rahoitettavaksi. Todettiin että mikäli
markkinoilla on jo vastaavaa palvelua tarjolla, niin myöskään ko. rahoitus ei ole mahdollinen.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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7 § AURA UTBILDING INOM NATURBASERAD VÅRD OCH PEDAGOGIK (102005)
Hakija:
Osatoteuttaja:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Vasa Universitet/Levon Institutet ja Naturresursintitutet
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan laatu ja parantaminen
Toteuttamisaika:
1.2.2016-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 214 630 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Toteutusalue:
Ylimaakunnallinen hanke (K-P, Pohjanmaa)
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Projektin tavoitteena on kehittää ensimmäinen ruotsinkielinen koulutusmoduuli Green care- ja luontopohjaiseen pedagogiikkaan Pohjanmaalla.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta
Yksityinen
Yhteensä

160 972
40 635
13 023
214 630

75 %
18,9 %
6,1 %
100 %

Rahoituksen jakautuminen toteuttajittain (€)
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa
Centria ammattikorkeakoulu Oy
EU+valtio
Kunta
Yksityinen
Yhteensä

121 903
*40 635
0
162 538

NaturresurVasa Universitet/Levon Institu- sinstitutet
tet
10 188
28 881
0
0
3 396
9 627
13 584
38 508

*kuntaraha on hakijan omarahoitusosuutta

Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke. Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen 18.11.2015.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
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Rahoittajan perustelu: Green-care filosofian takana on ympäristötietoisuus ja paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen käyttäen paikallisia
resursseja uusien työllistämismuotojen luomiseksi. Green-care –yrityksissä käytetyt hoitomuodot ovat joustavia ja niitä voidaan käyttää tavanomaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen rinnalla. Tyypilliset hoitomuodot ovat terapeuttinen ja sosiaalinen puutarhatoiminta ja maatilojen
käyttö kuntoutustarkoituksessa.
Projektissa luotu koulutusmoduuli perustuu aiemmin toteutettuun projektiin ”Grön omsorg i Österbotten”. Tämä projekti on seuraava askel
osallistujien korkean osaamisen kehittämisessä ja perustuu sen projektin
tuloksiin ja sieltä saatuun palautteeseen.
Luonnonmukaisen hoidon ja kasvatustieteen koulutusmoduulin tavoite
on oppilaitosten ja oman alan yrittäjien lisääntynyt osaaminen tarkoituksena sosiaalisten innovaatioiden ja kasvatustieteellisten palvelujen parantaminen. Projektin tavoitteena on myös ruotsinkielisen opetusmateriaalin kehittäminen luonnonmukaisessa hoidossa ja kasvatustieteessä
sekä verkoston luominen palvelutuottajien ja –ostajien kesken. Tässä
työssä käytetään pääosin digitalisoitua materiaalia ja virtuaalisia työvälineitä.
Projekti sisältää viiden opintojakson mittainen osa ”Opi maalla – Farm
education”, jossa keskitytään ainoana Suomessa maatiloilla toteutettavaan perusopetukseen. Tästä ollaan saatu hyviä tuloksia. Tullaan huomioimaan Pohjanmaan maatalouselinkeinoja ja maantieteellisiä erityispiirteitä, esim. meri ja saaristoluoto (Merenkurkku yms.) Uutta koulutusmoduulia hyödynnetään hoidon ja kasvatustieteen opettajakoulutuksen kehittämisessä ainoana ruotsinkielisenä opetuksena Suomessa. Projekti tekee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa vihreällä hoivaalalla ja kasvatustiedealalla kansallisella ja Pohjoismaiden tasolla. Projektissa tullaan tekemään yhteistyötä ”Green Care –koulutus Suomessa”
–projektin (Lapin AMK) ja Luonnonvarakeskuksen ”Kotimaa” –projektin kanssa.
Rahoittaja edellyttää lisäksi, että hankkeen raportit ja tulokset esitetään
molemmilla kotimaisilla kielillä.
Käsittely: Sihteeristössä todettiin, että Green-care toimintaan liittyvää
kehittämistyötä on tehty jo pitkään - tuoko ruotsinkielinen koulutusmoduuli riittävän lisäarvon hankkeeseen?
Todettiin lisäksi, että Luonnonvarakeskus on jättänyt maaseuturahastoon
myös creen care -toimintaan liittyvän rahoitushakemuksen, jossa toimijat
ovat pitkälti samat. Jätetyt hankkeet eivät ilmeisesti ole kuitenkaan sisällöltään päällekkäisiä, mutta niiden yhteys halutaan varmistaa.
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Kokouksen puheenjohtajan esitys: Sihteeristö ei tee hankkeesta päätöstä tässä kokouksessa, vaan se palautetaan jatkovalmisteluun. Hankkeen yhteydet maaseuturahastoon jätetyn hakemuksen kanssa tarkistetaan.
Sihteeristön päätös: Hanke palautetaan jatkovalmisteluun kokouksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
---
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8§ APPSIM –SOVELTAVA SIMULAATIOPEDAGOGIIKKA, DIGITAALISUUS JA PALVELUMUOTOILU OSAAMISEN KEHITTÄJÄNÄ (101952)
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 388 558 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia mahdollisuuksia opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä
ja oppimisympäristöjä etenkin digitalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Hakijan omarahoitus 19 428
- Kosek 26 615
- Kaustisen seutukunta 8 937
- Kannus 3 303
Muu julkinen
- Kiuru
- K-P sairaanhoitopiiri
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

291 419
58 283

75 %
15 %

19 428

5%

19 428
5%
388 558 100 %

Kosek on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen 4.11. ja Kannus kielteisen 12.11.2015. Kaustisen seutukunta käsittelee hankkeen 9.12.
Muusta julkisesta rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Hankkeen rahoitussuunnitelmaan on tulossa vielä pientä tarkennusta.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin.
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Rahoittajan perustelu: Keski-Suomen ELY-keskus esittää hankkeen rahoitettavaksi. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 4 erityistavoitteen 9.2. investointiprioriteettien mukainen. Hanke on myös Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämän hankehaun prioriteettien mukainen. Hanke tukee myös maakuntastrategian toteuttamista edistämällä maakunnan korkea-asteen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittämistä.
Keski-Suomen ELY-keskus asettaa kuitenkin hankkeen rahoittamiselle
seuraavat ehdot: Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden on hyödynnettävä sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös Centrian kasvu- ja rakennemuutosaloille suuntaaman koulutuksen kehittämistä. Toiseksi hankkeen
toimenpiteitä on täsmennettävä. Kolmanneksi tuensaajan on asetettava
hankkeen rahoitussuunnitelmaan 10 %:n omarahoitusosuus. Näin ollen
ESR- ja valtion tuen osuudeksi jää 70 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muihin rahoitusosuuksiin ei edellytetä muutoksia.
Käsittely: Todettiin, että hankkeesta ei ole tehty kaikkia kuntaraha (+
muun julkisen) päätöksiä. Mm. Kaustisen seutukunta ei ole vielä sitoutunut hankkeeseen.
Kokouksen puheenjohtajan esitys: Hankkeesta ei tehdä vielä päätöstä
tässä kokouksessa, vaan odotetaan Kaustisen seutukunnan päätöstä.
Hakijaa pyydetään tekemään rahoittajan vaatimat täydennykset ennen
seuraavaa käsittelyä.
Sihteeristön päätös: Hankkeesta ei tehdä vielä päätöstä tässä kokouksessa, vaan odotetaan Kaustisen seutukunnan päätöstä.
Hakijaa pyydetään tekemään rahoittajan vaatimat täydennykset ennen
seuraavaa käsittelyä.
--Jukka Ylikarjula saapui kokoukseen § käsittelyn lopussa klo 10.40.
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9 § MIGRATIONBENÄGENHETEN HOS ÖSTERBOTTNISKA UNGDOMAR (102051)
Hakija:
Ohjelma:

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-30.6.2017
Kokonaiskustannusarvio: 133 212 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Hanke lyhyesti
Hankkeessa selvitetään nuorten muuttamishalukkuutta Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan alueella.
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat (tuensaajan omarahoitus)
Muu julkinen (tuensaajan omarahoitus)
Yksityinen rahoitus (tuensaajan omarahoitus)
Yhteensä

104 212
5 000
13 000
11 000
133 212

78,2 %
3,8 %
9,8 %
8,3 %
100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hankkeen tavoitteena on selvittää nuorten ihmisten muuttamishalukkuutta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella.
Hanke on tyypiltään tutkimus ja selvityshanke, eikä myöskään sovellu
erityistavoitteeseen 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen.
Hakemus hylätään yleisillä valintaperusteluilla: ”Hakijan toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman
erityistavoitteen mukaisia”.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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10 § NETTIVENTUS – AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTOMAT PÄIHDEPALVELUT
(102216)
Hakija:
Ventuskartano ry
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyydentorjunta
Erityistavoite:
10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 418 328 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan asiakaslähtöinen mobiiliteknologiaa hyödyntävä matalan kynnyksen avopalvelu päihdeongelmaisille.
Hanke mahdollistaa päihdehuollon asiakkaille palvelun saatavuuden
ajasta ja paikasta riippumatta. Kehitettävällä uudella toimintamallilla lisätään myös hoito-, kuntoutus- ja terapiahenkilöstön mahdollisuuksia
etätyöskentelyyn.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Yksityinen rahoitus (hakijan omarahoitus)
Yhteensä

334 528 80 %
83 800 20 %
418 328 100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitetään digitaalinen toimintamalli
pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytyneiden auttamiseksi. Epäselväksi jää
mikä malli on ja mitä hyötyä siitä on kohderyhmälle.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 418.328 euroa. Ostopalvelujen
osuus kustannuksista ovat 235.920 euroa josta 215.000 euroa on esitetty
käytettäväksi henkilöstön koulutuksen hankintaan, mm. uusien työskentelytapojen omaksumiseen ja videolaitteiston ja internet-pohjaisen mobiililaitteiston käyttökoulutuksiin.
Hakemuksen mukaan hankkeen toiminta on valtakunnallista. ESR-haun
(12.6.2015 - 1.10.2015) mukaan hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina (ei valtakunnallisina).
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Hakemus hylätään yleisillä valintaperusteilla, "hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma."
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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11 § VIRIKE (101865)
Hakija:
Osatoteuttajat:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Kokkolan kaupunki, Osuuskunta keskikaista
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyydentorjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
2.11.2015-28.9.2018
Kokonaiskustannusarvio: 345 406 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeen tavoitteena on luoda monipuolisesti toimintakykyä lisääviä
ratkaisuja sovellusten ja kuituyhteyksien kautta ikäihmisille. Sovellusten
ja sekä sisältötuotannon kautta vahvistetaan syrjäytymisuhan alla olevien
ikäihmisten sosiaalista osallisuutta yhteiskunnan kulttuuripalveluihin.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat (Kokkolan kaupunki)
Yhteensä

259 055 75 %
86 351 25 %
345 406 100 %

Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta kielteisen päätöksen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanketta ei hyväksytä toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hankkeen tavoitteena on luoda erilaisia kulttuurisia viriketoimintoja sovellusten ja kuituyhteyksien kautta ikäihmisille.
Kohderyhmänä on ensisijaisesti 75-85 -vuotiaat, toissijaisena kohderyhmänä ovat 65-75 -vuotiaat. Kohderyhmät eivät ole työikäisiä.
Hakemus hylätään yleisillä valintaperusteilla: "Hakijan toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia."
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä toteutettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan esittämin perusteluin.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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12§ OSANA (102092)
Hakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Kokkolan kaupunki
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 310 730 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Hanke lyhyesti
Hankkeella haetaan ratkaisua maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi, työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen parantamiseksi ja sitä
kautta myös työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua,
kansalaislähtöistä ryhmätoimintaa ja maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista tukevaa verkostoyhteistyötä.
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Rahoittajan mukaan rahoitussuunnitelmaan on tulossa vielä pientä tarkennusta. EU+valtio rahoitusosuus pienennetään 75 %:iin ja myös Kokkolan kaupungin jo tekemä rahoituspäätös on jonkin verran hakemuksessa esitettyä pienempi.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat (Kokkolan kaupunki)
Yhteensä

248 583 80 %
62 147 20 %
310 730 100 %

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin.
Rahoittajan perustelu: Aiemmilla maahanmuuttoa käsittelevillä hankkeilla ollaan huomattu, että erityisesti koulutukseen ohjaamiseen ja työllistymisen ohjaukseen sekä kielenopetukseen tulisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota maahanmuuttoasioita kehitettäessä. Tässä
hankkeessa on painotettu erityisesti näitten osa-alueiden oppimista ja niiden oppimisessa käytettäviä uusia digitaalisia laitteita ja yhteisöllisyysja kulttuuriosaamista.
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Hankkeessa tehdään asukas- ja asiakaslähtöisesti kehittämistyötä, jolloin
hankkeen kohderyhmä on aktiivisesti mukana vaikuttamassa itseään koskevien palveluiden kehittämisessä. Kohderyhmä oppii käyttämään eri
viranomaisten digitaalisia palveluita. Hankkeessa rakennetaan uusi kielenoppimismalli, johon sisältyy media- ja digitaalisuusosaamista (mm.
äänen, kuvan ja videon käyttö oppimisessa). Kieliryhmätoiminnan tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito, joka mahdollistaa jatkopolun
kohti parempaa kielenhallintaa, osallisuutta ja työllistymistä.
Hankkeessa kootaan toimiva osaajaverkosto eri toimijoista ja kohderyhmästä tavoitteenaan uusien oppimismallien kehittäminen. Mallin rakentamiseen sisältyy myös toimenpiteitä lisääntyvän maahanmuuttajamäärän aiheuttamiin muuttuviin palvelutarpeisiin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin rahoittajan esittämin perusteluin.
---
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13 § AVATTAVA EAKR HAKU
Keski-Pohjanmaan liitto avaa EAKR haun Keski-Pohjanmaalla joulukuussa 2015. Haku on avoinna 29.2.2016 saakka.
Haku avataan vain TL 2 osalta, koska K-P liiton TL 1 myöntövaltuudet
sitoutuvat hyvin pitkälle jo sisällä oleviin hankkeisiin ja niiden jatkorahoituksiin.
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Toimintalinjan erityistavoitteet:
- 4.1. Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
- 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Avattavan haun erityisteemat:
1) Tutkimuksesta tuotteeksi – tutkimustoiminnan tulosten nopeampi
hyödyntäminen ja kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi (mm. kysyntälähtöiset kokeilut sekä demostraatio- ja pilointiympäristöt, jotka tukevat yritysten tuote-, palvelu-, ja ratkaisuideoiden kehittämistä,
käyttöönottoa ja kaupallistamista)
2) Palveluliiketoiminnan vahvistaminen ja uuden palveluliiketoiminnan
syntyminen
Esitetyt teemat tukevat maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita, eikä ao. teemoja ole aikaisemmissa hauissa painotettu.
Sihteeristön käy hakuteemoja koskevan keskustelun ja esittää mahdolliset tarkennuksensa teemoihin.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy edellä esitetyt EAKR hakuteemat avattavaksi.
Käsittely: Sihteeristöllä ei ollut huomautettavaa esitettyihin teemoihin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi edellä esitetyt hakuteemat
avattavaksi.
---
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14 § KESKI-POHJANMAALLA AVATTAVA ESR -HAKU
Keski-Suomen ELY-keskus avaa alueellisen ESR haun Keski-Pohjanmaalla loppuvuodesta 2015.
Marko Muotio/ Keski-Suomen ELY-keskus kertoo hausta ja mahdollisista hakuteemoista tarkemmin sihteeristön kokouksessa (mikäli asia ehtii tarkentua kokoukseen mennessä).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy hakuun liittyvän
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja totesi, että hakuteemat ovat parasta aikaa valmistelussa Keski-Suomen ELY-keskuksessa.
Haku avataan joulukuussa ja se päättyy 1.3.
Tähän mennessä on määritelty alustavasti kolme hakuteemaa (jotka ovat
yhteisiä koko Keski-Suomen RR ELYn alueella):
1) kansainvälisyys (Itämeren strategian toteuttamiseen kytkeytyvät
hankkeet)
2) Maahanmuuttajat (ja heidän työmarkkinakelpoisuutensa edistäminen)
3) Kiertotalous (kiertotalouteen siirtymistä edistävän osaamisen lisääminen)
Näiden rinnalla voidaan ottaa huomioon myös maakunnittaisia painotuksia, joista Muotio toivoi esityksiä sihteeristöltä.
Sihteeristön edustajat nostivat esille seuraavia painotusehdotuksia:
- kuntien rooli työllisyysasioissa
- sähköiset palvelut ja digitalisaation edistäminen (saavutettavuus/tehokkuus/tasa-arvo)
- esillä oli myös ansiosidonnaisella päivärahalla olevien jääminen
aktiivisten työllistämistoimenpiteiden ulkopuolelle (kuuluvat nopeimmin työllistettävien joukkoa).
Lisäksi esillä oli, että mikäli koulutusorganisaatioiden, liiton ja ELYkeskuksen yhteisessä neuvottelussa 17.12. nousee esille jotain olennaista, se voidaan huomioida vielä mahdollisesti seuraavan ESR –haun
teemoissa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö merkitsi tiedoksi nyt esitetyt hakuteemat. Mikäli 17.12. neuvottelussa nousee vielä uusia teemaehdotuksia
esille, niin ne voidaan ottaa tarvittaessa huomioon.
---
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15 § OHJELMANMUUTOSESITYKSET 2007-2013 ja 2014-2020
Ohjelmakausi 2007-2013
Itä- ja Länsi-Suomen ohjelmakauden 2007-2013 EAKR –ohjelmiin ollaan hakemassa komissiolta vielä ohjelmanmuutosta.
Itä-Suomen osalta on kyse alitoteutuneen TL 1 (Yritystoiminnan edistäminen) varojen siirtämisestä TL 3 (Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen).
Länsi-Suomen osalta kyseessä on EU-osarahoitussuhteen nostaminen 40
%:sta 45 %:iin. Tämä tarkoittaa kansallisen julkisen vastinrahoitusosuuden pienenemistä ohjelman rahoitustaulukossa.
Muutosten tekeminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa ohjelmien mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen.
Ohjelmakausi 2014-2020
Pk-yritysaloitteen käynnistäminen Suomessa
Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on
edistää pk-yritysten rahoitusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä
(lainatakaukset). PK-yritysaloitteesta laaditaan erillinen ohjelma, eikä se
ole sidoksissa rakennerahasto-ohjelmaan. Rahoitus irrotetaan Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoilta 1 (50%) ja 2 (50%) (EAKR). Pk-yritysaloitteeseen osoitetaan 40 miljoonaa euroa (EAKR+valtio). Rahoitus
otetaan EAKR:n valtakunnalliseen osuuteen varatusta rahoituksesta.
Alueellisen osan rahoitus ei muutu. Tätä koskeva ohjelmanmuutosesitys
on menossa seurantakomitean käsittelyyn 10.12.2015.
Matkailuhankkeisiin liittyvää 5 miljoonan euron kokonaisrahoitusrajoite
Muutosesityksestä ei ole vielä neuvoteltu komission kanssa. Tarkoituksena on joko poistaa maininta kokonaan tai muuttaa kirjaus tarkoittamaan julkista rahoitusta. Suomea lähellä olevilta mailta ei vastaavaa kirjausta ole edellytetty ja matkailu on harvaan asutuilla alueilla tärkeä elinkeino. Muutosesitys tuodaan seurantakomitean käsittelyyn vasta myöhemmin (ei vielä 10.12.2015 kokoukseen), kun neuvottelut komission
kanssa on käyty.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen tekemät muutosehdotukset
1) ESR:n indikaattorit ja EAKR- ja ESR toimien yhteisvaikuttavuuden
tehostaminen
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2) EAKR-rahoituksen investointimahdollisuuksien laajentaminen - julkisten investointien vauhdittaminen rakennerahastovaroilla
3) Rakennerahasto-ohjelman hallinnon resurssien uudelleentarkastelu
(teknisen tuen korottaminen)
Itä- ja Pohjois-Suomen tekemät muutosehdotukset eivät ilmeisesti ole
vielä etenemässä seurantakomitean käsittelyyn.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja totesi ministeriön ohjelmamuutoksia koskevan menettelyn olevan erittäin paheksuttavaa.
Ohjelmakauden 2007-2013 muutoksilla paikataan Itä- ja Länsi-Suomen
ohjelmien toteutumattomuutta.
Pk-yritysaloitetta koskevalla muutoksella ollaan kohdentamassa INKAsta vapautuneita varoja ohjelman ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, eikä alueita tai MYRrejä ole asiassa kuultu. Maakunnat/ maakuntajohtajat ovat tehneet yhteisen esityksen INKA varojen uudelleen kohdentamisesta eikä sitä olla otettu huomioon. Rakennerahastovarojen
suuntaaminen rahoituslaitoksien (pankkien) takauksiin ja tätä kautta niiden riskin pienentämiseen ihmetytti ja keskustelutti sihteeristöä. Asiaan
tulisi puuttua seurantakomiteassa. Viestiä tästä on jo viety seurantakomiteaedustajille.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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16 § OHJELMAN 2007-2013 EAKR JA ESR TILANNEKATSAUS
Ohjelmakauden 2007-2013 toteutus päättyy 31.12.2015.
Kokouksessa käydään lyhyesti läpi ohjelmakauden 2007-2013 EAKR ja
ESR toteumatilanne.
Varsinainen ohjelmakauden 2007-2013 loppuraportointi maakunnan yhteistyöryhmälle tapahtuu vuoden 2016 puolella, kun ohjelman lopputoimet ja laskelmat on tehty ja ohjelma kokonaisuudessaan suljettu.
Ohjelmakauteen 2007-2013 liittyvinä on Keski-Pohjanmaan liitolla sisällä vielä neljä hakemusta, joita ei ole sihteeristössä käsitelty/hyväksytty, ja joihin liitolla ei ole myöskään enää kauden 2007-2013 myöntövaltuutta käytettävissä.
Kaustisen seudun Seutuverkko 2 (821075)
Hakija: Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta
Seutuverkko Perho (820878)
Hakija: Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta
Vetelin ulkoilureittien kehittäminen (8220030)
Hakija: Vetelin kunta
Kaupan palveluiden yhdyskäytävä, Kivihyypäntie (820474)
Hakija: Vetelin kunta
Hakemukset on pidetty vielä vireillä, jos kauden 2007-2013 varoja vielä
jostain syystä vapautuisi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi EAKR –sidonta ja maksatustilanteen
koko Pohjois-Suomen sekä Keski-Pohjanmaan osalta. Sihteeristölle on
jaettu pöytäkirjan yhteydessä kokouksessa esitetty lyhyt kooste.
EAKR
Koko Pohjois-Suomen EAKR –ohjelman julkinen rahoitus (622 milj. €)
on jo toteutunut sekä sidontojen että maksatusten osalta niin, että täysimääräinen saanto EU:lta varmistuu. Sekä kunnat että yksityinen taho
ovat osallistuneet ohjelman toteuttamiseen selkeästi omaa rahoitusvaadettaan suuremmalla osuudella. EU+valtio rahoitusta on EURA-järjes-
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telmän mukaan kuitenkin P-S tasolla sitomatta vielä noin 10 milj.€ (selvittelyn alla mistä johtuu; pienempänä toteutuneet yritystukihankkeet?
Finnvera?) ja maksamatta noin 22 milj.€.
Keski-Pohjanmaan EAKR+valtio rahoituskehys on sidottu. Keskipohjalaiset kunnat ja yritykset ovat myös panostaneet ohjelman toteutukseen
alkuperäistä kehystään suuremmalla euromäärällä, kunnat noin milj. € ja
yritykset noin 10 milj.€. Sidotusta EU+valtio rahoituksesta on vielä
maksamatta noin 3 milj. € (pääasiassa yritysrahoitusta).
ESR
Marko Muotio totesi, että EURA –järjestelmästä on saatavissa koostetietoa vain suuralue tai ELY-tasolla (ei maakunnittain), joten tähän kokoukseen ei tietoa ehditty kerätä. Se täytyy tehdä ”käsityönä” järjestelmästä poimimalla.
Sirkku Wacklin totesi lisäksi, että Vetelin kunta on hakenut rahoitusta
”Liikkuen terveyttä Veteliin” –hankkeelle (liittyen edellä mainittuun liitolla sisällä olevaan ”Vetelin ulkoilureittien kehittäminen” –hankkeeseen
ja sille ollaan näytetty maaseuturahastosta vihreää valoa.
Todettiin, että ministeriöstä on saatu 26.11.2015 viimeisin ohjeistus ohjelmakauden 2007-2013 sulkemiseen liittyen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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17 § ELY-KESKUSTEN STRATEGISET TULOSSOPIMUKSET 2016-2019
ELY-keskusten strategisten tulossopimusten valmistelu viivästyi johtuen
ministeriön myöhentyneestä ohjeistuksesta. Tulossopimuksia ei ollut
tästä syystä mahdollista käsitellä sihteeristössä ja MYRrissä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteydessä, kuten oli alun perin tarkoitus.
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten tulossopimuksia koskeva neuvottelu järjestetään TEMissä 8.12. Myös maakunnan liitoilla on
mahdollisuus olla neuvotteluissa mukana.
Esityslistan mukana on toimitettu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskusten strategisten tulossopimusten tiivistelmät, jotka toimivat
ao. neuvottelun pohjana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö esittää tarvittaessa
omat huomionsa tulossopimusasiakirjoihin sekä merkitsee tiedoksi.
Asiakirjat viedään edelleen tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmälle.
Käsittely: Sihteeristölle jaettiin viimeisimmät (kokousaamuna saadut)
versiot ELYjen strategisista tulossopimusasiakirjoista, jotka ovat ministeriössä 9.12. (ei 8.12.) käytävien tulossopimusneuvotteluiden pohjana.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, ettei ole vielä ehtinyt perehtyä näihin
viimeisimpiin, mutta että aikaisemmin toimitetut versiot olivat hyvin linjassa Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painotusten kanssa. Hän
kertoi myös olevansa menossa K-P liiton edustajana mukaan ao. neuvotteluun.
Keski-Suomen ELY-keskusta koskevaan neuvotteluun ei Keski-Pohjanmaan liittoa ole kutsuttu, vaikka alueen rakennerahastotoiminta sen
kautta tapahtuukin.
Maakuntajohtaja nosti esille, että Keski-Pohjanmaan osalta olisi hyvä
saada täydennystä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L ja Y näkökulmaan (mm. Agrobiotalous). Esillä oli myös Litium kaivostien poistuminen (olisi hyvä pitää edelleen mukana asiakirjassa).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Tulossopimukset viedään edelleen tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmälle ja 17.12. kokoukseen pyydetään näitä koskevat esittelyt Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksista.
Jonne Sandberg poistui § käsittelyn jälkeen klo 11.45.
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18 § ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen Kilpailukyvyn
vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla
-nimisen kärkihankkeen toimenpide, jonka rahoittamiseen on valtakunnallisesti käytössä 30 milj. € vuosille 2016-2018. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien kasvusopimuksiin ja kasvukäytäviin ja toinen
puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.
AIKO –rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ERM –toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen.
AIKO –rahotuksen myöntäminen maakunnille perustuu maakunnassa laadittuun varautumissuunnitelmaan. Tätä varten maakuntien tulee päivittää
viimeksi laaditut maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmat sisällyttämällä niihin ennakoivaa rakennemuutosta koskeva suunnitelma (ns. varautumissuunnitelma). Suunnitelmat toimivat pohjana maakuntiin kohdennettavan AIKO –rahoituksen määrän arvioinnissa. Tämän lisäksi rahoituksen arvioinnissa voidaan käyttää alueiden kehitystä kuvaavia indikaattoreita.
Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO –rahoituksen hankkeista päättävät
maakuntien liitot. AIKO –rahoituksen osuus voi olla enintään 70 % hankkeen julkisesta rahoituksesta.
TEM on kirjeellään 23.11.2013 pyytänyt maakuntien liittoja käynnistämään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistamisen liittämällä varaussuunnitelma osaksi kokonaisuutta. Valmistelutyö tulee tehdä
yhteistyössä keskeisten alueellisten toimijoiden ja kumppanien kanssa.
Varautumissuunnitelma (päivitetty TOPSU/älykkään erikoistumisen strategia ja muut suunnitteluasiakirjat) tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 29.2.2016.
Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää valmistelutyön yhteistyössä keskeisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa viimeistään v. 2016
alussa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että mikäli rahoitus kohdennettaisiin maakuntiin
”nuppiluvun” mukaisesti, niin tämä tarkoittaisin Keski-Pohjanmaan osaosalta melko pientä summaa eli noin 100 000 € vuositasolla.
Maakuntajohtaja totesi lisäksi, että valmistelu Vaasa/Pietarsaari/Kokkola
kasvukäytävästä (myös mahdollinen Seinäjoki -kytkentä) on työn alla.
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Todettiin, että kasvukäytäviä koskevan rahoituksen hakuaika päättyy jo
29.1.2016.
Toimeenpanosuunnitelman päivitysasiaa käsitellään maakuntaohjelman
työryhmissä vuoden 2016 alussa viikoilla 4-5.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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19 § MAASEUTURAHASTON TILANNEKATSAUS
Maaseuturahaston toiminnan (ml. leader) täysimääräinen käynnistyminen on viivästynyt pahasti Hyrrä tietojärjestelmässä ilmenneiden ongelmien vuoksi.
Kokouksessa kuullaan maaseuturahaston tilannekatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin totesi maaseuturahaston Hyrrä –seurantajärjestelmän olevan erittäin vaikeassa ”hallitsemattomassa” tilanteessa.
Maaseuturahaston osalta joudutaan siirtymään paperipäätöksiin, joita
päästäneen tekemään tammikuussa. Myös maksatukset viivästyvät ja pahimmillaan hanke ja yritystukien maksatukset menevät kevääseen. Tämä
on johtanut mm. siihen, että hakijat ovat peruneet hakemuksiaan jne.
Keski-Pohjanmaalla ei ole enää myöskään alueellista ”korvamerkittyä”
rahoituskehystä olemassa (kuten edellisellä kaudella). Kaikki Pohjanmaan ELY-alueen hankkeet kilpailevat keskenään.
Seuraavalla hakukierrokselle tulee korostumaan lähiruoka ja painotuksena on elintarvike ja ruokaketjut. Kuitenkin myös muita hakemuksia
otettaan vastaan.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että valintamenettely, jossa kaikki Pohjanmaan ELY-alueen hankkeet kilpailevat keskenään) on hyvä ottaa keskusteluun seuraavassa MYRrissä. Samoin oma ”korvamerkitty” kiintiö
Keski-Pohjanmaalle (ovat alueellisia edunvalvontakysymyksiä).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRriin vietäväksi.
---
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20 § ELY-KESKUKSEN EAKR JA ESR -HANKEVALMISTELIJAT
Keski-Pohjanmaan rakennerahastohankkeiden ELY-keskuksien valmistelusta on ollut epätietoisuutta alueella. Asiaa on tarkistettu Keski-Suomen RR-ELYstä.
Rakennerahastotoimintaa hoidetaan ELY-keskuksissa verkostomaisesti
ja hankevalmistelija voi olla muusta maakunnasta kuin hakemuksen jättänyt. Työskentely tapahtuu osaamisperusteisesti eikä maakuntajaotteluun perustuen. Kaikki hankkeet arvioidaan ja käsitellään yhteisesti rahoitusyksikön arviointitiimeissä ja valintakokouksessa. Rahoitusasiantuntijat myös vaihtavat tietoa keskenään eri maakuntien substanssiasioissa.
Keski-Pohjanmaan ESR ja EAKR hankevalmistelijat ELY-keskuksissa
(pääsääntöisesti)
TL 3, ESR työllisyyshankkeet
TL 4, ESR osaamista ja oppimista
edistävät hankkeet
TL 5, ESR syrjäytymisen ehkäisy ja
köyhyyden torjunta
TL 3 erityiskysymykset/rahoitusasiantuntija
TL 4 erityiskysymykset/rahoitusasiantuntija
TL 5 erityiskysymykset/rahoitusasiantuntija
TL 2, EAKR ympäristöhankkeet
Yritystukihankkeet

Jouni Kytösaari (KESELY/Vaasa)
Marko Muotio
(KSELY/Vaasa)
Hans Rönnholm
(KSELY/Vaasa)
Mika Villa (KSELY/Turku)
Johanna Latvala
(KSELY/Seinäjoki)
Antti Hänninen (KSELY/Jyväskylä)
Hans Rönnholm
(KSELY/Vaasa)
Tom Saksa (Kokkola)
Henrik Granqvist (Vaasa)
Henrik Broman (Vaasa)
Leena Foudila (Seinäjoki)
Hilkka Huhtamäki (Seinäjoki)

Tilanteen ja ruuhkien mukaan voi tulla vaihtelua, mutta edellä esitetyt
valmistelijat ovat ensisijaiset.
Kaikissa maakunnissa on MYR ja sihteeristö edustus paikallisesti.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Sihteeristön keskustelussa painottui se, että Keski-Pohjanmaan omalla alueella ei enää ole juurikaan palveluresurssia. Tehtäviä on
nyt ripoteltu eri puolille maata; miten kootaan taas sen jälkeen, kun itsehallintoalueita rakennetaan? Käydyn keskustelun todettiin pohjustavan
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hyvin myös teknisen tuen korotuspainetta, josta IP maakunnat ovat tehneet esityksen TEMille.
Marko Muotio toi esille, että Keski-Pohjanmaan osalta alueellinen valmistelu on turvattu olosuhteisiin nähden hyvin verrattuna moniin muihin
maakuntiin. Valmistelijoita on Vaasassa 3, jotka pääsääntöisesti vastaavat Keski-Pohjanmaan ESR valmistelusta. Listauksessa mainitut asiantuntijat toimivat lähinnä hakuprosessien ja valintakokousten vetäjinä.
Koko K-S RR ELYn alueella kattaen 7 maakuntaa, valmistelijoita on 9.
Todettiin lisäksi, että maaseuturahaston osalta valmistelu tapahtuu Kokkolassa ja valmistelijat ovat entiset; Heikki Rautio (yritystuet), Sirkku
Wacklin (kehittämishankkeet) ja Anna-Maija Herlevi (leader).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYR keskusteluun
vietäväksi.
---
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21 § OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä
kokouksia:
3.12.
8.12.
9.12.
10.12.
16.12.
16.12.
17.12.
17.12.
18.12.
14.1.
21.1.
25.1.
10.2.
22.2.
25.2.
3.3.
14.3.
5.4.
11.4.
28.4.
9.5.
26.5.
7.6.
20.6.

MYR sihteeristö
ESR TL 5 aktivointi/toimijatapaaminen (SOKRA),
Kokkola
Kase johtoryhmä
Seurantakomitea (EAKR, ESR)
Kosekin hallitus
IP koordinaatiotyöryhmä
MYR
Maakuntahallitus
P-S koordinaatiotyöryhmä
Sihteeristö
Verkostoiva ESR TL 5 seminaari- ja työpaja, Kokkola
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
MYR
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
MYR
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Maakuntahallitus (tarvittaessa)

Muita loppuvuoden tiedossa olevia tilaisuuksia:
8.12. Maaseutuverkoston alueverkostopäivä (K-P, Pohjanmaa) Pietarsaaressa
9.12. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELYjen tulosneuvottelut,
Helsinki

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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22 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi
muut esille otetut asiat.
Maakuntajohtaja nosti esille tarpeen käydä laajempaa alueellista keskustelua itsehallintoalueisiin liittyen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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23 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 14.1. klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 14.1. klo
9.30.
---
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