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Sihteeristö 1/2015

20.1.2015/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Mäkivirta ja Susanna Airiola.
---
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2 § SMART SERVICES – PALVELUKONSEPTIT MONIALAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
(300091)
Hakija:
Jyväskylän 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:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 582 674 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Maakunnan alueen suurteollisuus on alueella teetettyjen selvitysten mukaan jo viritetty tuottavuushuippuunsa, eikä sieltä ole odotettavissa uuden kasvun veturia. Alueen pk-yrityksissä on suurin potentiaali toimia
alueen liiketoiminnan kasvun edistäjänä. Teollisessa internetissä on
mahdollisuus tuottavuusloikkaan, mutta tuottavuus kääntyisi reippaaseen
kasvuun jo pelkällä tietotekniikan käytön lisääntymisellä alueemme pkyrityksissä. Tieto- ja viestintäteknologiaa paljon käyttävät toimialat ovat
luoneet lähes puolet tuottavuuden kasvusta ajanjaksolla 1998-201, eikä
niiden kontribuutio ole viime vuosina supistunut. ICT:n tuoma tuottavuuden kasvu tapahtuu kolmesta suunnasta: koulutuksen kautta eli investoinneista henkiseen pääomaan, investoinneista aineelliseen pääomaan sekä toimintatapojen muutoksesta, jonka uusi teknologia tekee
mahdolliseksi. Pk-yrityksissä on paljon potentiaalia teknologioiden hyödyntämiselle, mutta uusien ICT-teknologioiden ja työkalujen (teollinen
internet, Pilvipalvelut, Big Data, Paikkatieto jne.) osaamisen siirto pkyrityksiin on haasteellista. Vasta harvan yrityksen ylimmässä johdossa
ymmärretään digitalisoitumisen merkitys ja mahdollisuudet teollisen
valmistuksen ja palvelutuotannon yhdistämisessä.
Tavoitteet ja hankkeen odotetut tulokset
o Tieto- ja viestintäteknologian käyttö alueen yrityksissä lisääntyy,
etenkin mobiiliratkaisujen ja pilvipalveluiden hyödyntämisessä
o Kehittämispilotteihin osallistuvien yritysten tuottavuus ja kilpailukyky kasvaa ICT:n lisääntyneen hyödyntämisen kautta
o Alueelle tulee uutta tietämystä sekä uusia innovaatioita projektin
teknologioita tutkimalla sekä yhdistämällä niitä yksikön muuhun
toimintaan sekä yritysten ideoihin ja toteutuksiin
o Projekti mahdollistaa rakennetun pilotti- ja toimintaympäristön käytön yrityksille toteutettavien sovellusten sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan alustana
o Syntyy uutta osaamista ja tietoa teknologioista ja ratkaisuista ja se
jalkautuu yrityksiin sekä koulutus-/tutkimustoimintaan
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20.1.2015/§2
o Yrityksiin syntyy uutta digitaalisen ympäristön t&k&i –toimintaa
sekä siihen liittyvää yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa
o syntyy SmartService –palvelutoimintamalli siirtämään osaamista ja
teknologiaa yrityksiin kustannustehokkaammin, ketterämmin ja laadukkaammin
o Luodaan uutta työtä sekä työpaikkoja
Sovellettavien teknologioiden osalta keskitytään muutamaan ict-alan uuteen ja laajasti sovellettavaan teknologiaratkaisuun, joihin hankkeen toteuttajalla on hyvä osaaminen ja aikaisempaa kokemusta niiden siirtoon
liittyvistä haasteista. Tällaisia osa-alueita ovat mm. langaton tiedonsiirto,
mittaus- ja monitorointiratkaisut, karttapohjaiset ratkaisut, massadatan
käsittely, avoimen lähdekoodin alustat ja nfc. Osa-alueiden lopullinen
valinta tehdään projektin aikana.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeella tavoitellaan uudenlaista palvelutoimintamallia, jossa uuden
teknologia siirto yrityksiin tapahtuisi nykyistä helpommin, nopeammin
ja kustannustehokkaammin.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan yritykset ja potentiaaliset yrittäjät liiketoimintaideoineen sekä liiketoimintaosaamista kehittävä toteuttajaorganisaation henkilöstö. Projektiin otetaan
mukaan korkeintaan 20 yritystä, joita haetaan avoimen haun kautta. Lisäksi yrityksiä voidaan tarvittaessa lähestyä myös suoraan.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Projektin toiminta- ja pilotointiympäristön rakentaminen
2) Kehittämispilottien toteuttaminen yhteistyössä yritysten kanssa, joissa etsitään uusia ratkaisuja ja innovaatioita
3) Nopeamman ja dynaamisemman SmartService –toimintamallin kehittäminen osaamisen ja teknologian siirtämiseksi yrityksen toimintaympäristöön
4) Osaamisen ja tiedon siirto koulutustoiminnan ja tutkimuksen tueksi
Määrälliset tavoitteet
Osallistuvat yritykset
Uudet t&k -työpaikat
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –
toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen
tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
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Hankkeen toiminnan tuloksena yliopistokeskuksessa on saatu aikaan uusi palvelutoimintamalli, jolla voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti
siirtää osaamista, teknologiaa ja uusia ratkaisuja yrityksiin. Kertynyttä
mallia sekä siihen liittyvää osaamista tullaan hyödyntämään alueen kasvuyritysten kehittämiseksi hankkeen päätyttyä sekä myös alueen koulutustoiminnan ja toiminnan tukena. Projektissa rakennettua pilotti- ja toimintaympäristöä voidaan hyödyntää yritysyhteistyössä hankkeen päätyttyäkin. Projektin päätyttyä rakennettua pilottiympäristöä pyritään jatkokehittämään yritysten ja teknologioiden muuttumisen mukaan.
Hankkeen aikana toteutetaan teknologisia kehittämispilotteja osallistuvien yritysten kanssa. Kehittämiskokonaisuuksissa saavutetut tulokset jäävät yrityksiin hyödyttäen niitä mahdollisesti pitkän aikajänteen ajan.
Hankkeen tuloksia ja hankittua teknologian osaamista siirretään yrityksiin, esim. liittyen liiketoimintatiedon hallinta ja integrointi, avoimen
lähdekoodin mahdollisuudet, osaaminen uusista teknologioista jne.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

440 865
27 000
9 000
105 809
582 674

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
- Kosek 84 957
- Kaustisen stk 25 751
Muu julkinen/KYC (omarah)
Yksityinen
Yhteensä

407 872
110 709

70 %
19 %

29 133
34 960
582 674

5%
6%
100 %

Hanke ollut Kaustisen stk:n johtoryhmän käsittelyssä 18.12., jolloin
merkitty tiedoksi. Kaustisen stk johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran
4.2. Kosekin hallitus käsittelee hankkeen 21.1.
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen pääpaino ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä liiketoiminnan kehittämistarpeiden mukaan,
ei sukupuolivalikoivasti.
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Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen ovat myönteiset. Immateriaaliset tuotteet ja palvelut eivät kuormita luontoa samoin kuin perinteiset teollisuuden alat ja mm. matkustustarve vähenee.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Rahoittajan suhtautuminen
hankkeeseen on myönteinen. Varsinainen päätösesitys tehdään kokouksessa.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitetään uusi palvelutoimintamalli
alueelle. Palvelutoimintamallin avulla mahdollistetaan uusimman tiedon,
ICT-alan osaamisen ja teknologioiden siirto sitä hyödyntäviin yrityksiin
entistä helpommin, nopeammin ja kustannustehokkaammin. Alueelle
syntyy uutta osaamista, tietoa teknologioista ja ratkaisuista sekä uusia
innovatiivisia ratkaisuja, jotka myös jalkautetaan sekä koulutus/tutkimustoimintaan että alueen yrityksiin.
Käsittely: Todettiin, että hankkeesta ei ole tehty vielä kuntarahapäätöksiä. Todettiin lisäksi, että kyseessä on deminis - hanke. Liitto on pyytänyt ELY-keskuksen yritystutkijoilta kannanottoa/näkemystä hankkeeseen, koska hanke toimii yritystukirahoituksen rajapinnassa. Kannanottoa ei ole vielä saatu.
Puheenjohtajan/kehittämisjohtaja uusi esitys: Hankkeen käsittely
siirretään sihteeristön seuraavaan kokoukseen (13.2.), koska hankkeen
kuntarahapäätökset eivät ole vielä varmistuneet.
Sihteeristön päätös: Hankkeen käsittely siirretään sihteeristön seuraavaan kokoukseen (13.2.), koska hankkeen kuntarahapäätökset eivät ole
vielä varmistuneet.
---
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3 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE, ylimaakunnallinen (300102)
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:
Päärahoittaja:

Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
9.6.2014-8.6.2017
Lapin liitto

Taustaa
Hanke on käsitelty Keski-Pohjanmaan MYR sihteeristössä jo 8.10.2014
(§ 11). Sihteeristö hyväksyi tuolloin hankkeen rahoittamisen Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toimintalinjan 1 erityistavoitteesta 1.2. ja Keski-Pohjanmaan mukana olon hankkeessa.
Hanke oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi TL 1 erityistavoitteesta
1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien
parantaminen, mutta uusien linjauksien jälkeen (vain pieniä infrahankkeita, joita on mahdollista toteuttaa vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) hanke
on siirretty toteutettavaksi erityistavoitteesta 2.1. Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen. Tämä mahdollisti myös Etelä-Karjalan
pääsyn mukaan hankkeeseen. Etelä-Savo sen sijaan on vetäytynyt hankkeesta.
Edellä mainitusta johtuen hankesuunnitelmaa sekä kustannuksia ja rahoitussuunnitelmaa on hieman päivitetty. Aikaisemmin sihteeristössä
hyväksytty Keski-Pohjanmaan rahoitusosuus on kuitenkin pysynyt samana (EU+valtio 50 154 € ja kunta 2 640€).
Hankkeen keskeinen sisältö
Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueen ominaispiirteisiin liittyviä haasteita: mm. pitkät välimatkat, harva asutus,
pienenevät matkustajamäärät lentoliikenteessä sekä erityisesti kansainvälisen saavutettavuuden ongelmat. Haasteista huolimatta alueella on
tällä hetkellä hyvät kasvunäkymät mm. kaivos-, teknologia ja energiatoimialojen, kansainvälisen matkailun ja arktinen kehityksen ansiosta.
Kaikki kasvussa olevat toimialat ovat kansainvälisiä ja vaativat kansainvälisiä liikenneyhteyksiä.
Muihin liikennemuotoihin verrattaessa lentoliikenteen rooliksi erottuvat
erityisesti elinkeinoelämän ja kansainvälisen saavutettavuuden tukeminen. Parhaimmillaan lentoliikenne toimii aluetalouden moottorina: lentoliikenteen vaikutukset koko Suomen kansantalouteen ovat n. 6 mrd euroa vuodessa, jonka lisäksi lentoliikenteellä on merkittävät katalyyttiset
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vaikutukset eri elinkeinoalojen kautta. Lentoliikenne on lisäksi halpa ja
tehokas tapa järjestää haja-asutusalueen saavutettavuus.
Tällä hetkellä Suomen lentoliikennejärjestelmä ei palvele riittävällä tavalla alueiden elinkeinoelämän tarpeita, erityisesti uuden potentiaalin ja
kansainvälistymisen näkökulmista. Verrattuna naapurimaissa tapahtuvaan kehitykseen, Suomessa alueelliset lentoasemat ovat jääneet erityisesti jälkeen suorien, kohtuuhintaisten ja nopeiden kansainvälisten lentoyhteyksien osalta. Arktisen kehityksen näkökulmasta Suomen lentoliikennejärjestelmä on kansallisiin rajoihin loppuva umpikuja, joka vaikeuttaa selvästi osallistumista mm. Pohjois-Norjan investointihankkeisiin
ja työpaikkatarjontaan. Myös kotimaan lentolippujen hintataso on Suomessa maailman korkeimmalla tasolla ja moninkertainen verrattuna
Ruotsiin ja Norjaan.
Lentoliikenne on ollut koko historiansa ajan kasvunala: lentoliikenne on
kasvanut globaalisti lähes 5% vuodessa. Myös Suomen lentoliikenteen
kasvu on perustunut 90-luvun alusta alkaen kansainväliseen matkustamiseen. Kotimaan matkustajamäärät ovat sen sijaan olleet jopa laskevia.
Verrattaessa Suomen alueellisten lentoasemien kehitystä naapurimaiden
vastaavaan, huomataan että olemme jääneet jälkeen sekä matkustajamäärissä, mutta erityisesti suorien kansainvälisten yhteyksien kehittymisessä.
Nykyisen lentoasemaverkoston näkökulmasta katsottuna Itä- ja PohjoisSuomi on lentoliikenteellinen umpikuja: alueen lentoliikenne on rakennettu lähes kokonaan Helsingin kautta ja kansainväliset yhteydet puuttuvat. Helsingin kautta lennettävät jatkoyhteydet ovat kuitenkin osoittautuneet ongelmallisiksi. Kotimaan lennot eivät sovitu yhteen HelsinkiVantaan kansainvälisiin aaltoihin, jatkoyhteyksien kannalta toimivat kotimaan lennot myydään nopeasti loppuun suosituimmilla väleillä ja kilpailun puute on johtanut kalliisiin lipun hintoihin. Samalla alueellisten
lentoasemien lentomatkustajamäärät ovat tipahtaneet globaalin lentoliikenteen kehityksen vauhdista – jopa laskeneet.
Finnairin Aasian strategia on ollut toimiva ja säilyttänyt pienen kansallisen lentoyhtiön elinvoimaisena, mutta maakuntien lentoliikennejärjestelmää ei ole pystytty hoitamaan sujuvasti ja kannattavasti samalla konekalustolla ja kansainvälisten lentojen aikatauluilla. Syytä ei tulisi hakea Finnairin Aasian strategiasta, vaan tulisi pyrkiä miettimään vaihtoehtoisia, tehokkaampia ratkaisuja tähän liikennejärjestelmälliseen ongelmaan. 20 vuoden kehitystrendi osoittaa, että nykyisessä Suomen lentoliikennemallissa maakuntakenttien lentoliikenteellä on vain rajallisia
kehitysmahdollisuuksia.
Keskuskauppakamarin tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa liikenneyhteydet ovat yrityksen toiseksi tärkein kilpailukykytekijä ja erityisesti lentoliikenteen ja kansainvälisten lentoyhteyksien merkitys yrityksille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Toimielin

Kokouspvm

Sihteeristö 1/2015

20.1.2015/§3

Sivu
10

on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Itä- ja PohjoisSuomen kehitysmahdollisuuksien näkökulmasta kansainvälisen
saavutettavuuden parantaminen on oleellista. Barentsin ja Venäjän alueen sekä matkailun kehitysnäkymiin nähden vain kotimaan liikenteeseen
perustuva lentoliikennejärjestelmä ei ole alueella perusteltu: Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennettä tulisi kehittää alueen elinkeinoelämän vahvuuksista käsin ja aidosti kansainvälisestä näkökulmasta.
Yksi-hubinen järjestelmä on ongelmallinen myös siitä näkökulmasta, että 2/3 Suomen viennistä syntyy Uudenmaan ulkopuolella, mutta vain
Helsinki-Vantaa on tehokkaasti kansainvälisesti saavutettava piste.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Itä- ja Pohjois-Suomen kansainvälistä
saavutettavuutta erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Tavoitteeseen pyritään seuraavien toimenpidekokonaisuuksien kautta:
1) nykytilan analyysi
2) ymmärryksen luonti ja tavoitteiden tarkentaminen
3) lentoliikenteen potentiaalin arvioiminen elinkeinoelämän, matkailun
ja lentoasemien näkökulmista
4) skenaarioanalyysit
5) päätöksenteko skenaarioiden pohjalta, sekä
6) hankealueen että lentoasemakohtaisten toimintasuunnitelmien luominen.
Mukana yhteishankkeessa ovat kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat (pl. Etelä-Savo) sekä Etelä-Karjala.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 976 656 €.
Rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtio
kunnat
Yhteensä

927 823€
48 833 €
976 656

(95 %)
(5 %)
(100 %)

Keski-Pohjanmaan osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 5,4 %:
EAKR ja valtio
50 154 €
kunta (K-P liiton budjetti) 2 640 €
Päävastuuviranomaisen/Lapin liitto perustelut myönteiselle esitykselle:
Hanke on ohjelman mukainen ylimaakunnallinen hanke, jolla löydetään
ja luodaan lentoliikenteen kehittämiseen uudenlaista osaamista, pitkäjänteisyyttä ja perusteita lentoliikenteen kasvulle Itä- ja Pohjois-Suomen
alueella. Tukitaso on korotettu erityisin perustein (rahoitusasetus
357/2014, 6 §) hankkeen ja yhteistyön laajuus ja vaativuus huomioiden.
Hankkeen kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa tarkistetaan vielä
tarvittaessa ennen lopullista rahoituspäätöstä
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Kehittämisjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi jo 8.10.2014
kokouksessa hyväksymässään hankkeessa tapahtuneet muutokset.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4 § ESR HAKU KESKI-POHJANMAALLA
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut 17.12.2014 ESR haun KeskiPohjanmaalla kaikkiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisiin ESR toimintalinjoihin. Haku on auki
16.2.2015 saakka. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Maahanmuuttajien integroimiseksi kehitetään ja tuotteistetaan kotoutumista edistäviä malleja ja toimintatapoja sekä edistetään palvelujen saatavuutta ja palvelutarpeiden tunnistamista. Tämän lisäksi voidaan rahoittaa toimenpiteitä ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa työmarkkina-asemassa.
Toimintalinjassa 3 hankehaun tavoitteena on myös alueen työvoimapalveluiden tarjoajien, koulutuksen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen.
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen
Keski-Suomen ELY-keskus asettaa tässä ESR –haussa etusijalle hankkeet, joissa tavoitteena on erityisesti:
· kehittää uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa
oleville kohdennettaviin (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) palveluihin, mm. monikanavaisia palveluita ja palveluun
ohjausta sekä eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä
· Maahan muuttaneiden vastaanoton palvelujen sekä kotouttamistoimenpiteiden kehittäminen sekä pysyvän poikkihallinnollisen
kotouttamistyön tukirakenteen luominen
· Kansainväliseen rekrytointiin liittyvien toimintamallien ja erityisesti EURES-palvelujen kehittäminen.
Erityistavoitteen kohderyhmät: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja
vammaiset henkilöt sekä maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt); kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
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Tässä erityistavoitteessa etusijalle asetetaan hankkeet, joissa tavoitteena
on erityisesti:
· Luoda toimenpiteitä ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa työmarkkina-asemassa.
Tällaisia ryhmiä ovat mm. maahanmuuttajat ja romanit.
Erityistavoitteen kohderyhmät: työssäkäyvät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot; työnantajat, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat; sosiaalipartnerit sekä muut
järjestöt ja säätiöt.

Toimintalinja 4: koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjassa neljä tavoitteena on tukea
toimintaa, joka tähtää koulutuksessa mukana olevien henkilöiden työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja tätä kautta heidän työllistymisen
edistämiseen. Tämän ESR-haun tavoitteena on myös tukea koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantamista erityisesti teollisuuden ja palvelusektorin rakennemuutoksiin vastaamalla.
Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Tässä erityistavoitteessa Keski-Suomen ELY-keskus asettaa etusijalle
hankkeet, joissa tavoitteena on erityisesti:
· Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden työelämävalmiuksien
lisääminen erityisesti yrittäjyyskasvatuksen keinoin
Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan
ja laadun parantaminen
Tässä erityistavoitteessa etusijalle asetetaan hankkeet, joissa tavoitteena
on erityisesti:
· Kehittää toisen ja korkea-asteen koulutusta siten, että voidaan
vastata teollisuus- ja palvelutuotannon digitalisaatioon perustuvaan älykkääseen erikoistumiseen liittyviin osaamistarpeisiin maakunnassa.
Toimintalinjan erityistavoitteiden kohderyhmät: opiskelijat, työntekijät
(ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja
miehet; erilaiset koulutusorganisaatiot; opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja
muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat; hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat.
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Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Toimintalinjassa 5 haetaan rahoitettavaksi hankkeita, joissa toiminnan
kohteena ovat työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytyneet sekä syrjäytymisuhan alla olevat väestöryhmät. Hankkeissa pyritään parantamaan
kohderyhmän työ- ja toimintakykyä sekä kehittämään kohderyhmälle
osallisuutta tukevia laadukkaita palveluja.
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Tässä erityistavoitteessa etusijalle asetetaan hankkeet, joissa tavoitteena
on erityisesti:
· Osallisuutta vahvistavien sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen kehittäminen erityisesti näiden palvelujen asiakkaiden työelämävalmiuksien vahvistamisen näkökulmasta käsin
· Monialaisen ammatillisen yhteistyön vahvistaminen syrjäytymisen ehkäisyssä sekä osallisuuden vahvistamisessa sekä
tähän liittyvän osaamisen parantaminen.
Kohderyhmät: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset
ja miehet – erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset, romanit, vammaiset henkilöt, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyvät; työllisyys- sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, toiminnassa
mukana olevat työnantajat.

Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy hakua koskevan tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Marko Muotio totesi, että teemojen valinnassa on kuultu sekä
maakunnan yhteistyöryhmän linjauksia että peruselyn (Pohjanmaan
ELY) näkemyksiä avattavista teemoista. Puheenjohtaja totesi, että jatkossa Pohjanmaan ELY tulee ottaa jo ajoissa tiiviimmin mukaan ESR
teemavalmisteluun ja tuoda näkemykset ajoissa MYR/MYR sihteeristö
käsittelyyn.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Toimielin

Kokouspvm

Sivu
15

Sihteeristö 1/2015

20.1.2015/§5

5 § AVATTAVA EAKR HAKU KESKI-POHJANMAALLA
Keski-Pohjanmaalla on tarkoituksena avata EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan maaliskuun
alussa 2015.
Haussa ovat mukana sekä Keski-Pohjanmaan liitto että Keski-Suomen
ELY-keskus (ympäristöteknologiahankkeet).
Avattavista EAKR –hakuteemoista käydään keskustelun viikolla 3 kokoontuvissa maakuntaohjelman teemaryhmissä.
Puheenjohtajan ehdotus: Sihteeristö käy alustavan keskustelun EAKR
hakuteemoista maakuntaohjelman teemaryhmissä viikolla 3 käydyn keskustelun pohjalta. Lopullinen päätös avattavista teemoista tehdään sihteeristön helmikuun kokouksessa.
Käsittely:
Todettiin, että
- Mako teemaryhmissä pidetty hyvänä hakujen porrastamista (ei
kaikki samaan aikaan)
- EAKR haku on tarkoitus avata ajalla 2.3. -20.3. suorana EURA
hakuna
- haku halutaan rajata vain muutamaan teemaan (2-3) , joista yksi
olisi ympäristöteknologiaan liittyvä
- Mako teemaryhmiltä on pyydetty esityksiä avattavista teemoista
30.1. mennessä ja tarkoitus on että teemaryhmien puheenjohtajat
kootaan helmikuun alussa käsittelemään saadut esitykset
- teemat tuodaan sihteeristön 13.2. kokouksen käsittelyyn
Sihteeristössä käytiin keskustelua mm. seuraavista teemoista/aiheista:
- alueen kilpailukyky ja kansainvälistyminen
- osaamisen kärjet (kemia jne.)
- puutoimiala ja puurakentaminen (hankkeistusta osittain jo IP
haun kautta)
- yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen
- Luonnonvara-ala/biotalous
- suurteollisuuden kytkeminen luonnonvara-alan tutkimukseen
- metsän hyödyntäminen
- ravinteiden kierrätysteema iso mahdollisuus K-P:lle
Lisäksi esillä oli mm. seuraavaa:
- K-P:n pk-yritykset eivät ole päässeet hyötymään EU:n suorista
rahoitusmahdollisuuksista
- ylipäätään kehitysyhtiöiden tehtävänä olisi ”markkinoida” mahdollisuuksia enemmän yrityskentälle (IP teemahaku jne.)
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E-P ELYssä ei vielä keskusteltu ympäristöteknologiaan liittyvästä teemasta, mutta ottavat työn alle

Sihteeristön päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja todettiin, että asiaan palataan sihteeristön 13.2. kokouksessa.
--Sirkku Wacklin saapui § käsittelyn aikana klo 10.00
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6 § IP ALUEEN YLIMAAKUNNALLISTEN TEEMAHAKUJEN AVAUTUMINEN (KAIVOSTOIMINTA JA PUUALA)
Pohjois- ja Itä-Suomen maakunnat ovat avanneet koko IP- aluetta koskevan ylimaakunnallisen teemahaun kaivannaistoiminnan ja puualan
toimialoille. Haku on auki 16.2.2015 saakka.
Toimenpiteet kohdistuvat alueelle, johon kuuluvat Lapin, PohjoisPohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon,
ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on kumppaneita vähintään kahdesta
maakunnasta.
Tukihakemus tulee jättää ensisijaisesti sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle
hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat. Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 – järjestelmän kautta.
Lisätietoa hausta löytyy sekä www.keski-pohjanmaa.fi että
www.rakennerahastot.fi –sivustoilta.
Valintakriteerit
Teemahaun hankkeiden arvioinnissa käytetään ohjelmakauden yleisiä
valintaperusteita sekä erityisiä valintaperusteita, jotka määräytyvät
hankkeelle valitun erityistavoitteen mukaan.
Lisäksi teemahaussa painotetaan seuraavia valintakriteereitä:
1. Hanke toteuttaa Kaivannaisalan tai Puun uudet käyttömuodot teemapapereiden tavoitteita
2. Hankkeeseen osallistuu tai tulosten hyödynsaajina on mikro- ja
pk -yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia tai muita julkisia
toimijoita Itä- ja/tai Pohjois-Suomen alueelta
3. Hanke edistää konkreettisesti yhteistyötä ja yhteistyön rakenteita
Itä- ja/tai Pohjois- Suomen toimijoiden kesken
4. Hanke saattaa tulokset laajasti Itä- ja Pohjois-Suomessa hyödynnettäviksi
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Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki edellä mainitut valintakriteerit. Lisäksi hankevalinnassa painotetaan vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteita.
Ylimaakunnallisiin varattava ”kiintiö”
Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän loppuvuoden 2014 kokouksessa
käytiin keskustelua tietyn rahoitusraamin varaamisesta ao. ylimaakunnalliseen hanketoimintaan. Kokouksessa päädyttiin siihen, että kunkin
maakunnan MYR/MYR sihteeristö määrittelee itse oman indikatiivisen
kehyksensä, joka alustavasti varataan ao. hanketoimintaan.
Lapissa indikatiivinen kehysvaraus on n. 550 000 euroa ja Kainuussa n.
700 000 euroa kahdelle vuodelle.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi sekä päättää Keski-Pohjanmaan indikatiivisesta (suuntaa antava, ei sitova) kehyksestä,
joka alustavasti varataan ao. ylimaakunnalliseen hanketoimintaan.
Sihteeristön päätös: Merkittiin haku tiedoksi. Ao. ylimaakunnallisiin
teemoihin varaudutaan ”henkisesti” noin 400 000-500 000 € rahoituksella kahden vuoden aikana.
---
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7 § OKM:N HALLINNONALAN VALTAKUNNALLISEN HAUN HAKEMUKSET
OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen haku Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan on ollut avoinna ajalla
6.10.-8.12.2014. Hakukierroksella on saatu yhteensä 76 hakemusta, joissa haettu (ESR+valtio) rahoitus on yhteensä 45,177 milj. €.
Osuvaa osaamista
- Sujuvat siirtymät
- Korkeakoulusta työelämään
- Taito-ohjelma

16 hakemusta
13 hakemusta
8 hakemusta

ESR-nuorisotakuu
- Lukioiden työelämäyhteydet
17 hakemusta
- Nuorten oppisopimuskoulutuksen
toteutusedellytysten vahvistaminen 5 hakemusta
Uusilla kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavan osaamisen vahvistaminen
- Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen 14 hakemusta
- Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi
3 hakemusta
Alla koottuna ne ao. hakukierroksella jätetyt hakemukset, joissa pää- tai
osatoteuttajana on toimija Keski-Pohjanmaalta. Hakemuslistaus kokonaisuudessaan on toimitettu esityslistan mukana.

OSUVAA OSAAMISTA
Sujuvat siirtymät
Hakemus 101140
IISI – Koulutuksen siirtymävaiheita tukevan ohjauksen kehittäminen
1. Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
2. Vaasan aikuiskoulutuskeskus
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hakevan vaiheen opinto- ja uraohjauspalveluita, joiden avulla tuetaan sujuvia siirtymiä, työurien pidentymistä, koulutukseen hakeutumista sekä edistetään tutkintojen- ja tutkintojen osien suorittamista. Hankkeessa myös kehitetään hakevan – ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista mm. ammatillisen osaamisen
tunnistamista sekä yleisten työelämäkvalifikaatioiden lähtötason tunnistamisen menetelmiä. Toimivat ja siirrettävät ohjaus- ja neuvontapalvelumallit levitetään valtakunnallisesti.
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Korkeakoulusta työelämään
Hakemus 101183
Opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen mentoreiden avulla
1. Diakonia-ammattikorkeakoulu
2. Turun ammattikorkeakoulu
3. Haaga-Helia
ammattikorkeakoulu
4. Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
5. Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu
6. Karelia ammattikorkekoulu
7. Yrkeshögskolan Novia
8. Centria ammattikorkeakoulu
9. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankkeen tavoitteena on tuottaa nopeampaa työllistymistä ja parantaa
työelämätaitoja mentoroinnin avulla. Tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen yhteinen mentorointi-malli, jonka tarkoituksena on luoda ja
ylläpitää yhteyksiä työelämään siten, että opiskelijat ovat siinä tasavertaisesti ja tiiviisti mukana. Tavoitteena on kehittää esimiestaitoihin liittyviä moderneja mentoroinnin menetelmiä, etsiä ja kouluttaa pilottiryhmän työelämämentoreita ja testata heidän kanssaan mallia työelämäyhteyksien kehittämisestä mm. opinnäytetöiden, työharjoittelun ja projektitöiden nivomisesta osaksi opiskelupolkuja.
Hakemus 100888
VERKKOVIRTA-Osuvaa osaamista verkostotoiminnalla
1. HAAGA-HELIA Oy Ab
2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
3. Oulun ammattikorkeakoulu
4. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
5. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden ammattikorkeakoulu
6. Metropolia Ammattikorkeakoulu
7. Centria ammattikorkeakoulu
8. Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä
9. Lapin ammattikorkeakoulu
10. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
11. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
12. Saimaan ammattikorkeakoulu
13. Laurea-ammattikorkeakoulu
14. Turun ammattikorkeakoulu
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Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja työharjoittelun kehittämiseen ja opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen.
Hankkeessa mm. etsitään ja levitetään uusia toimintamalleja harjoittelun
kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen (tuotetaan opas), integroidaan uudenlaiset opinnäytetyöt (portfoliomallit, päiväkirjamuotoinen
opinnäyte, artikkelipohjainen opinnäyte) työharjoitteluun ja tuodaan uudenlaiset opiskelumuodot perinteisten työharjoitteluratkaisujen rinnalle.
Työssä käyvien opiskelijoiden työ opinnollistetaan tunnustamalla siinä
syntynyt osaaminen opintopisteiksi. TKI-toiminta, työelämän kehittämispalvelut, opetustyö ja työharjoittelu integroidaan tiiviimmin yhteen ja
luodaan kumppanuusmalli, jossa harjoittelun kautta edetään vaiheittain
opinnäytteeseen ja työllistymiseen. Hankkeen kaikilla
osatoteuttajille on mukana yrityskumppani tai yrityskumppaneita, joiden
kanssa kehitellään, kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen ja mallien toimivuutta.
Lukioiden työelämäyhteistyö
Hakemus 101165
Korsdrag i gymnasieskolan
Kokkolan kaupunki
Hankkeen tavoitteena on luoda Kokkolan ja Pohjanmaan ruotsinkielisille
lukioille työelämäyhteistyömalli, joka auttaa opiskelijaa sopivan jatkoopiskelupaikan ja oman alan löytämisessä. Uusia toimintatapoja kehitetään yhdessä elinkeinoelämän, korkeakoulujen sekä julkishallinnon
kanssa. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä, vierailuja, vaihtojaksoja sekä käytännön työhön työkokemuksen hankkimista.
Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen
Hakemus 101193
Opsodiili Pohjoinen
1. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan
oppisopimustoimisto
3. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
4. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
5. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
6. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia,
Ammattiopisto Lappia
Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti
työpaikkojen kautta työnantajien suuntaan hyödyntäen innovatiivisia
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tiedonjalkauttamisen malleja esim. pelillistämistä, mobiilisovelluksia ja
portaaleja.
Hankkeen toimenpiteitä ovat:
- Tiedotusmateriaalien ja -mallien laatiminen ja niiden hyödyntäminen
- yritys/työpaikkakäynneillä; Pohjois-Suomen oppisopimuksen
räätälöidyn tiedottamisen malli
- Nuorille soveltuvien oppisopimustyöpaikkojen etsiminen asiakaslähtöistä ja vastavuoroista tiedotusta lisäämällä
- Virtuaalisen/pelillisen oppisopimusohjauksen kokeileminen ja
testaaminen (pitkien välimatkojen vuoksi)
- Vertaiskeskustelumallin (nuori nuorelle, yrittäjä yrittäjälle) kokeileminen
- Osaamis- ja työvoimatarvekartoitusten tekeminen yrityksissä.
- Osallistuminen alueellisiin koulutustapahtumiin ja yhteistyötilaisuuksiin
Hakemus 101189
Green Care –koulutusmalli korkea-asteelle
1. Lapin ammattikorkeakoulu
2. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
3. Satakunnan ammattikorkeakoulu
4. Kajaanin ammattikorkeakoulu
5. Centria ammattikorkeakoulu
6. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
7. Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti
Hankkeen taustalla on tarve luoda yhtenäiset koulutusmallit ja sisällöt
monialaiselle Green Care -alalle, minkä vuoksi on luotava kriteerit sille,
mitä koulutetaan ja millainen status koulutuksella ja todistuksella on.
Hankkeessa luodaan Green Care -koulutusmalli, -sisällöt ja -materiaali
sekä tutkintoon johtaviin korkea-asteen koulutuksiin, että yrittäjäkoulutukseen ja lisä- ja täydennyskoulutukseen. Tutkintokoulutukset nähdään
osana mallia. Hanke sisältää sekä kouluttajien koulutuksen että peruskoulutuksen opiskelijoille ja yrittäjille. Hanke siis vastaa myös asiantuntija-, opetus- ja viranomaiskoulutuksen tarpeisiin.
Hakemus 101252
PK-teollisuuden osaamispääoman vahvistaminen rakennemuutoksessa;
kansalliset ja kansainväliset koulutusorganisaatiot (Monikerroskampus)
1. Lieksan kaupunki
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymä / Järviseudun ammatti-instituutti
3. Huittisten kaupunki
4. Lieksan Teollisuuskylä Oy
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5. Raahen koulutuskuntayhtymä
6. Centria-ammattikorkeakoulu
7. Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Hankkeen tavoitteena on rakentaa mukana olevien seutukaupunkien PKteollisuuden kansainvälisen kasvun tarvitsema osaamispääoman vahvistamisprosessi kaupunkikohtaisin erikoistumispainotuksin jatkuvan rakennemuutoksen tarpeisiin. Jokaisen kaupungin pilotin tavoitteet perustuvat kaupungin PK-teollisuuden tarveanalyysiin huomioon ottaen opetuksen tarjoajien tämän hetken tarjonta ja sen vahvistaminen hankkeen
aikana uusilla osaamisaukkojen täydentäjillä vastaamaan PKteollisuuden tarpeita. Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitokset ja PKyritykset, lisäksi oppilaat ja yritysten nykyiset ja tulevat työntekijät.

Itä- ja Pohjois-Suomen edustajana ESR:n OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten hankkeiden (koulutus) ohjausryhmässä toimii Kimmo Niiranen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.
Kehittämisjohtajan esitys: Sihteeristö käy jätettyjä hakemuksia koskevan tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että viralliset päätökset hankkeista tekee PohjoisPohjanmaan ELY-keskus.
Keskustelussa esille nousi mm. se, että ESR –rahoitus ei tue käynnistyneellä kaudella juuri mitenkään yritysten osaamisen kehittämistä. Asia
koetaan suureksi puutteeksi ja huolenaiheeksi. Onko siihen mahdollista
vaikuttaa?
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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8 § MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014-2020 AVAUTUMINEN
Euroopan komission on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 12.12.2014. Suomen ohjelma hyväksyttiin ensimmäisten
joukossa Euroopassa. Valtioneuvoston huhtikuussa hyväksymään esitykseen ei tullut merkittäviä muutoksia kesän ja syksyn aikana komission
kanssa käydyissä neuvotteluissa Suurimmat muutokset koskivat ympäristökorvauksia.
Kaikkien Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020
tukien haut saadaan auki kevään 2015 aikana. Jo helmikuussa käynnistetään hakijamäärältään pienimpien tukimuotojen hakuja (ohjelman neuvonta ja aktivointihankkeita). Maaseutuviraston arvion mukaan nuorten
viljelijöiden aloitustuen haku voi alkaa maaliskuussa, maaseudun yritysja hanketukien haku huhtikuussa ja maatilojen investointitukien haku
toukokuussa. Maatilojen investointituilla rahoitettavaa investointia ei
saa aloittaa ennen päätöstä. Yritys- ja hanketuilla rahoitettavan hankkeen
voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille.
Päätöksenteko ohjelmaan käynnistyy syksyllä 2015. Maatilojen investointi- ja aloitustukien päätöksenteko alkaa arvion mukaan elokuussa ja
yritys- ja hanketukien myöhemmin syksyllä.
Hyväksytty maaseutuohjelma löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi
Lisätietoa hakemisesta saa ELY-keskuksesta, Leader –ryhmiltä sekä
Maaseutuviraston verkkosivuilta www.mavi.fi.

Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja kertoo tarvittaessa kokouksessa lisää, mikäli uutta tietoa maaseutuohjelman käynnistymisestä on ilmennyt.
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että maaseuturahaston rahoitusvolyymi pysyy suurin piirtein edellisen kauden tasolla ja että Leader –ohjelmien rahoitusvolyymi kasvaa edelliseen kauteen verrattuna jonkin verran.
Keskustelussa nousi esille myös paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla (EAKR) ja mitä valmisteilla oleva suunnitelma pitää sisällään. Todettiin, että Pirityiset ry:n valmisteluvastuulla olevan suunnitelman pitäisi valmistua helmikuun 2015 loppuun mennessä. Puheenjohtajan esitti
toiveena, että erityisesti 3. sektorin rooli työllisyyden edistäjänä/työllistäjänä olisi hyvä nostaa esille.
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Todettiin lisäksi, että kevään MYRrissä (6.3.) voitaisiin ottaa maaseututeema kokonaisuutena esille:
- maaseutuohjelma
- Leader toiminta (Pirityiset, Rieska, Aktion)
- kalatalousrahasto
- ja myös paikallinen kehittäminen kaupunkialueella
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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9 § AJANKOHTAISTA
Käydään läpi muu ajankohtainen aluekehitykseen ja EU-ohjelmatyöhön
liittyen, mm. lähipäivien kokouksissa esille nousseet keskeiset asiat:
-

maakuntaohjelman teemaryhmät viikolla 3
IP koordinaatiotyöryhmä ja Kajaanin tapaaminen 7.-8.1.
seurantakomitea 14.1.
EAKR vuosikokous 15.1.
jne.

Puheenjohtajan esitys: Merkitään kuultu tiedoksi.
Käsittely:
Mako teemaryhmät/Tiina
- hankehaut päällimmäisenä käsittelyaiheena
- hakijoilla hyvät mahdollisuudet toimia (useita rahoituskanavia
käytettävissä)
- myös pienemmillä toimijoilla mahdollisuudet osallistua yhteistyön kautta kehittämistoimintaan (esimerkiksi hyvinvointipuolella)
IP koordinaatio ja seurantakomitea/Kaj
- koordinaatiotyöryhmässä edelleen esillä teknisen tuen nostaminen 3 %:sta 4 %:iin ja varojen kohdentaminen ohjelmavarojen
suhteessa alueella
- huoli n+2 toteutumisesta sekä Euran toimintavarmuudesta
- mahdollinen suoritusvarauksen aikaistaminen (käyttöön jo
2015?)
- seurantakomiteassa Rauno Lämsä/VM ottanut esille mm. kansallisen ja kv. aluepolitiikan suhteen; alueellista ajetaan alas
EAKR vuosikokous /Tuija
- vuosikokouksessa todettu kauden 2007-2013 Itä-Suomen maksatusten täysimääräisen toteutumisen olevan edelleen pieni riski
(sidontatilanne ok)
- ohjelmakauden 2007-2013 tarkastuksissa havaitut virheprosentit
ovat olleet Suomen osalta erittäin alhaiset (0,7 %)
Muuta ajankohtaista 2014-2020 ohjelmasta/Tuija
- IP alueen liikennehankkeiden tulee olla aina yhteydessä muuhun
pk-yritystoimintaa tukevaan hankkeeseen (yksilöitävä hakemuksessa)
- ELY-keskuksen työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävistä
hankkeista päätöksiä päästäneen tekemään alkuvuodesta
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-

yritystukipäätöksiä on päästy tekemään väliaikaisjärjestelyin
12.1.2015 ja varsinaisen järjestelmän kautta 9.2. alkaen (muutamia yritystukipäätöksiä jo K-P:n osalta tehty)
maksatushakemuksia voitaneen täyttää

Maakuntajohtaja otti esille maakuntien lausuman uudentyyppisestä kansanvaltaisesta aluehallinnosta sekä kysymyksen, miten tehdään ylimaakunnallista yhteistyötä jatkossa? Mitä kirjoitetaan hallitusohjelmaan?
Kuntarahoittajat nostivat esille, että uusi sähköinen kuntarahoituksen haku- ja seurantajärjestelmä avataan 16.2. Järjestelmässä on hyödynnetty
Eura järjestelmän lomakkeita. Kuntarahoitusprosessin toivottiin vielä
jouhevoituvan. Puheenjohtaja totesi, että K-P liiton ”koneisto” on käytettävissä, mikäli on tarpeen jakaa infoa alueellisen kehittämisrahoituksen
merkityksestä tms. kuntapäättäjille.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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10 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 30.1.
Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään perjantaina 30.1.
Kokouksen asialista lähtee 23.1.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy keskustelun yhteistyöryhmässä
esille nostettavista asioista.
Käsittely: Sihteeristön jäsenillä ei ollut esityksiä MYRrissä esille nostettavista asioista. K-P liiton edustajat totesivat, että kevään MYRreissä erityisteemoiksi voitaisiin nostaa mm.
-

maaseututeema (6.3.)
hyvinvointiteknologia ja siihen liittyvä yritystoiminta alueella
veneteollisuus

Lisäksi puheenjohtaja nosti esille mm. suurteollisuuden jätekasaongelman. Olisi hyvä kartoittaa, mitä vaatii Kokkolan kaupungilta, mitä pitäisi viestittää asian tiimoilta hallitusohjelman valmisteluun jne.
Maakuntajohtaja nosti esille MYRrin kokousten selkeyttämisen ja
jouhevoittamisen. Kokousten ja asiantuntijapuheenvuorojen kestoa
tulee rajata.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja mahdolliset
kevään MYR teemat.
---
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11 § POHJOIS-SUOMEN ALUEELLINEN VIESTINTÄVERKOSTO
Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat pyytäneet nimeämään edustajat Pohjois-Suomen alueelliseen viestintäverkostoon.
Edustus on seuraava:
Eero Vilhu, Kainuun liitto
Riikka Vitikka, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tuija Puumala, Keski-Pohjanmaan liitto
Minna Hietanen, Lapin liitto
Kirsi Salla, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tuula Pörhö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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12 § EU-OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
14.1.

Seurantakomitea (ohjelmakausi
2014-2020)
15.1.
EAKR vuosikokous, Hki (20072013 ohjelma)
21.1.
Kosekin hallitus
(26.1.) siirtynyt 16.2. Maakuntahallitus
30.1.
MYR
3.2.
P-S koordinaatiotyöryhmä
4.2.
P-S koordinaatiotyöryhmä
4.2.
Kaustisen stk johtoryhmä
11.2.
Seurantakomitean sihteeristö
13.2.
Sihteeristö
16.2.
Maakuntahallitus
20.2.
IP koordinaatiotyöryhmä (video)
(23.2. ei pidetä)
Maakuntahallitus
6.3.
MYR
13.3.
Sihteeristö
23.3.
Maakuntahallitus
2.4.
Sihteeristö
13.4.
Maakuntahallitus
23.4.
IP koordinaatiotyöryhmä
24.4.
MYR
5.5.
Seurantakomitean sihteeristö
8.5.
Sihteeristö
18.5.
Maakuntahallitus
5.6.
MYR
15.6.
Maakuntahallitus
Maaseutuohjelman teemaryhmät kokoontuvat viikolla 3 seuraavasti:
14.1.
Osaava
15.1.
Yrittävä
15.1.
Hyvinvoiva
16.1.
Toimiva
16.1.
Maaseutu
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Todettiin, että maakuntahallitus kokoontuu 16.2.
(ei 26.1. eikä 23.2.). Muutoin merkittiin tiedoksi yllä olevan mukaisena.
---
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13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Puheenjohtajan esitys: Todetaan ja käsitellään tarvittaessa muut esille
otetut asiat.
Käsittely: Sirkku Wacklin kertoi ELY-keskuksen aamun YT –infosta.
Kaikkiaan ELY-keskuksista ollaan irtisanomassa 220 henkilöä, joista 60
on palkattuna teknisellä tuella. Irtisanomiset toteutetaan toukokuuhun
mennessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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14 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 13.2.
13.2. kokoukseen on liitossa valmistelun alla seuraavat EAKR –
hankkeet:
o KOHTAAMO (300712)
o Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja
markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto
(300740)
o AktiVoi (300773)
o Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille –selvityshanke
(300774)
Edellä mainitut hankkeet otetaan sihteeristön 13.2. kokouksen käsittelyyn, mikäli niiden valmistelu (ml. kuntarahoitus) on kunnossa.
Käsittelyyn tulevista ESR –hankkeista tai ylimaakunnallista hankkeista
ei ole vielä tarkempaa tietoa tässä vaiheessa.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 13.2. klo
9.30. Kokouksen esityslista lähtee 6.2.
Sihteeristön päätös: Todettiin, että sihteeristön seuraava kokous pidetään 13.2. klo 9.30. Merkittiin tiedoksi käsittelyyn valmisteltavat EAKR
-hankkeet.
---
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