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5.2.2019/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäoloja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden edustajalla ja Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tämän
lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja
2) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin läsnäolijat, sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Polso ja Marita Mutka.
---
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8.10.2018/§2

2§ MUUTOKSET MYR KOKOONPANOON
Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) on nimennyt maakuntahallitus. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät jäsenmuutokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy maakuntajohtaja.
Centria ammattikorkeakoulu Oy:llä on maakunnan yhteistyöryhmässä pysyvän
asiantuntijan paikka.
Maakuntajohtajan päätöksellä 11.1.2019 on MYR kokoonpanoon hyväksytty
seuraavat Centria ammattikorkeakoulun esittämät henkilömuutokset:
Entinen varsinainen edustaja
Jennie Elfving
johtaja (opetus)

Uusi varsinainen edustaja
Marko Forsell
johtaja (TKI)

Entinen varaedustaja
Vesa Martinkauppi
TKI-päällikkö

Uusi varaedustaja
Jenni Elfving
johtaja (opetus)

Perhon kunta on lisäksi esittänyt maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa
täydennettäväksi Perhon kunnan edustuksella. Muutokset MYR kokoonpanoon hyväksyy maakuntahallitus. Asia on käsittelyssä 18.2.2019 kokoontuvassa maakuntahallituksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi, ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja taustoitti lyhyesti MYR nimeämisen perusteita ja
Perhon kunnan tekemää esitystä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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2.5.2019 § 3

3 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN TILANNEKATSAUS
Kokouksessa kuullaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahastoohjelman toteuma- ja ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi rakennerahasto-ohjelman toteutumista
Keski-Pohjanmaalla sekä rahoituksen kohdentumista verrattuna muihin maakuntiin, sekä myös peilattuna koko rakennerahasto-ohjelmasta tehtyyn valtakunnalliseen väliarviointiin (MDI&co). Esillä olivat myös ohjelman tuloksellisuutta mittaavat indikaattorit ja niiden tämänhetkinen toteutuminen.
Keski-Pohjanmaalla EAKR rahoitusta (koko julkinen rahoitus) on suunnattu
jonkin verran muita Itä- ja Pohjois-Suomen vertailumaakuntia enemmän erityistavoitteisiin 2.1. (pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen)
ja erityistavoitteeseen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta). Muita vertailumaakuntia selkeästi vähemmän rahoitusta on sen sijaan kohdentunut tähän mennessä erityistavoitteeseen 3.2 (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen), jonka osuutta tulisi alueellamme edelleen nostaa. Erityistavoitteeseen 1.2 (Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen) ei Keski-Pohjanmaalla ole vielä rahoitusta kohdentunut (yksi
hanke odottaa päätöstä).
ESR:n osalta rahoitusta on Keski-Pohjanmaalla kohdennettu selkeästi enemmän erityistavoitteeseen 9.1 (Siirtymävaiheista ja koulutuksellista tasa-arvon
tukevien palveluiden parantamiseen) ja erityistavoitteeseen 7.1 (Tuottavuuden
ja työhyvinvoinnin parantaminen) kuin esimerkiksi Pohjanmaalla ja PohjoisPohjanmaalla. Muita maakuntia selkeästi vähemmän rahoitusta on tähän mennessä kohdentunut erityistavoitteeseen 10.1. (Työelämän ulkopuolella olevien
työ- ja toimintakyvyn parantaminen), jonka osuutta tulisi selkeästi lisätä.
Ohjelman tuloksia mittaavia indikaattoreita on lukuisia. Vuoden 2018 lopulla
Keski-Pohjanmaalle oli EAKR varojen myötävaikutuksella syntynyt mm. 273
uutta työpaikkaa yrityksiin, merkittävää liikevaihdon tai henkilöstön lisäystä
oli tapahtunut 81 yrityksessä, ja useat yritykset olivat lisänneet yhteistyötä tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden kanssa. Ohjelman vaikutukset uusien yritysten syntymiseen eivät vielä toteutuksen tässä vaiheessa ole kovinkaan suuria.
Koko Suomen rakennerahasto-ohjelmasta tehdyssä arvioinnissa on noussut
toimintalinjoittain esille mm. seuraavaa:
TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
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rahoituksen lisäarvo näkyy mm. laadussa ja toimien nopeutumisessa
kasvua ja kasvun valmiuksia tukevat useiden toimenpiteiden yhdistelmät
ohjelman toimilla vaikutettu selvästi pk-yritysten kansainvälistymiseen
työpaikkavaikutukset syntyvät kasvun ja kansainvälistymisen myötävaikutuksella usein vasta viiveellä
ohjelmalla on enemmän vaikutusta uuden liiketoiminnan luomiseen olemassa olevaa liiketoimintaa kehittämällä, kuin uusia yrityksiä luomalla

TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
- Älykäs erikoistuminen muodostanut osaamisaloja, toimialoja ja teknologioita yhdistäviä teemallisia kokonaisuuksia
o keskittänyt toimenpiteitä ja lisännyt niiden yhteisvaikuttavuutta
o lisännyt aluekehittämisen strategisuutta ja ohjausvoimaa
o tukenut t&k -toiminnan kansainvälistymistä
o vahvistanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asemaa ja niiden tutkimusinfrastruktuuria (osaamisen siirto pk-yrityksiin tärkeää)
o voi myös johtaa elinkeinorakenteen yksipuolistumiseen ja muutosjoustavuuden vähenemiseen
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
- työllistymistavoite nuorten osalta karkaamassa käsistä, ikääntyvien osalta
tavoite on ylitetty
- työntekijöiden alueellisen liikkuvuuden osalta vaikutukset ovat olleet vaatimattomia
- hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi, kun eri toimijat tai ryhmät on tuotu
konkreettisesti yhteen
- oleellista on varmistaa kehittämispolun katkeamattomuus, siirtymien sujuvuus ja laadukas toteutus
- usea osallistunut hankkeisiin vain päivän ajan (vaikuttavuus?)
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
- myönteisinä vaikutuksina mm. koulutuksen keskeyttämisten väheneminen,
onnistuneet koulutussiirtymät ja alanvaihdot
- valmennukset ja koulutuksen edistäneet työllistymistä yleisille markkinoille ja opintojen aloittamista
TL 5
- ohjelmanmukainen vaikutusketju toiminut hyvin
- saatu työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä vaikuttavaan hanketoimintaan
- kehitetty kohderyhmältä puuttuvia moniammatillisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluita
Käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
- liikenne- ja logistiikka-asiat nousseet kuntien puolelta ykkösasioiksi osaavan työvoiman saatavuuden ohella – harkittavaksi EAKR varojen kohden-
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taminen pienimuotoisiin liikenne- ja logistiikkatarpeisiin, esim. selvityksiin, (ei kuitenkaan varsinaisiin infrainvestointeihin rahoituksen rajallisuuden vuoksi)
osaavasta työvoimasta tulossa entistä suurempi pula (erityisesti K-P, Pohjanmaan ja Kainuu) – työvoiman osaamiseen liittyvä kehittämistoiminta
erityisen tärkeää
→ K-P liitto käynnistämässä osaamisen kehittämiseen liittyvän
työryhmätyöskentelyn
→ hyvänä toimintamallina esille nousi mm. edellisellä kaudella ollut mahdollisuus käyttää ESR rahoitusta yritysten osaamisen kehittämiseen
→ AIKO rahoituksen kautta meneillään myös hankkeita, joissa yrityksiä mukana ja alueen osaamista ja kehittämistoimintaa jalkautetaan mm. suurteollisuusalueen yritysten tietoisuuteen
Keski-Pohjanmaan vetovoima ja houkuttelevuus tärkeää sekä osaavan työvoiman saatavuuden, että matkailun kehittymisen kannalta
huokuttelevuutta ja matkailullista vetovoimaa tulisi kehittää K-P:ta laajemmalla pohjalla (esim. Kalajoki mukaan).

Kokouksessa esitetty katsaus on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.2.2019/§4

4 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus (EAKR+valtio)
vuosille 2014-2018 on yhteensä 15 156 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-28.1.2019 (Yrtti2 raportti)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR myöntövaltuus 2014-2018
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä

kpl
237
149
7
156
31

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

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
4) EAKR yritystukien indikaattoritulokset
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (58 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 19,7 %.
Yritystukien avulla on alueelle syntynyt 219 uutta työpaikkaa (joista naistyöpaikkoja 58). Uusista syntyneistä työpaikoista 24 on t&k -työpaikkoja (joista 1
naistyöpaikka). Hankkeiden toteuttamisen on arvioitu lisäävän yritysten liikevaihtoa noin 34 milj. € ja kasvattavan vientiä noin 10 milj. €.
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi ja edelleen
MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
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---
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12.12.2018/§ 5
5.2.2019/§ 5

5 § VARUSTAMO (104610)
Sihteeristö 12.12.2018 § 5
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkotyö-säätiö
Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
SPR Länsi-Suomen Piiri/SPR-Kirppis Kokkola
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Toteuttamisalue:
Kokkola
Toteuttamisaika:
1.3.2019-30.6.2021
Kokonaiskustannusarvio: 738 481 € 484 101€
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeen taustalla on eri organisaatioiden käytännön työstä syntyneet havainnot palvelujärjestelmän aukoista ja niistä haasteista, joita opiskelijat, kuntoutujat ja työttömät kohtaavat eri nivelvaiheissa. Hankeideat ovat syntyneet ratkaisuehdotuksina käytännön tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia joustavia ja välittömiä avauksia
tukea tarvitseville henkilöille. Erityisesti nuorille opintojen aikana ja opintojen
keskeyttämisen yhteydessä, kuntoutujille kuntoutuksen yhteydessä, sekä osatyökykyisten tai vaikeasti työllistyvien henkilöiden ammattiin valmistumisen
yhteydessä. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, rajapintoja yhdistäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto, erityisammattioppilaitos Luovi, SPR ja Kokkotyösäätiö.
Hankkeessa haetaan ratkaisua rakenteissa oleviin ongelmakohtiin. Muutos halutaan saada aikaan sekä ohjaustoimintaan että rakenteisiin.
Hankkeen tuloksena on
1. Laadukkaat kuvaukset ja tuotteistaminen.
2. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Tekakka-paja-malli
3. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka toimintamalli
4. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu työllistymistä tukevia toimintamalleja
5. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu alueellinen yhteistyömalli osatutkintojen ja
tutkintojen järjestämisestä
6. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu näyttövalmennus-malli
7. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu helposti ymmärrettävää oppimateriaalia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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8. Tutkimus toiminnan vaikuttavuudesta.
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeen toimesta kehitetään Telakka-toimintamalli vaativaa/erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida Luovin opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella Keski-Pohjanmaan ammattiopiston perustutkintojen osatutkintoja tai kokotutkintoja. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen yhteistyömalli, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen
suunnitellaan ja toteutetaan KPEDUn tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä
hyödyntäen. Suunnitellaan yhteistyömalliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako. Tavoitteena on
kehittää yhteistyömalli, jota voidaan toteuttaa koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Tukea tarvitsevat henkilöt opintojen keskeyttämisen, kuntoutuksessa olevat
osatyökykyiset tai vaikeasti työllistyvät henkilöt ammattiin valmistumisen yhteydessä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Luovin opiskelijat, joiden
opinnot uhkaavat keskeytyä. Kokkotyö-säätiön valmentautujat, jotka voivat
siirtyä suorittamaan osa- tai koko tutkintoja. Nuorisotoimen, sosiaalitoimen
asiakkaat, joiden opinnot ovat jääneet kesken, jotka voivat siirtyä suorittamaan
tutkinnon osia tai koko tutkintoa.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat, muut ohjauspalveluiden
asiantuntijat

22
77
7 140
32

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite, mutta se on tärkeä osatavoite. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen kehittämis- ja vakiinnuttamistoiminnassa (valtavirtaistaminen).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa pilotoitujen hyväksi havaittujen yhteisten mallien ja toimintatapojen on mahdollista juurtua käytäntöihin. Hankkeen hyvät käytännöt levitetään.
Kokkotyö-säätiö on ollut koulutusyhtymän yhteistyökumppanina jo vuosia ja
hyväksi havaitut kustannustehokkaat toimintamallit voivat hyvin juurtua käytäntöihin. Luovilla on kokemusta hanketyöstä ja hyvät toimivat mallit ovat jääneet pysyväksi käytännöksi. Kpedu tarvitsee uusia avauksia, jotta koko ikäluokka voidaan kouluttaa. Hankkeessa hyödynnetään tutkimuksellista otetta
vakiinnuttamisen tehostamiseksi. Tutkimuksen avulla tulee arvioida: toiminnan edellytyksiä, prosessien etenemistä, toiminnan vaikuttavuutta ja vakiinnuttamisen edellytyksiä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Kustannukset yhteensä
Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset, joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion
rahoitusta (kunnat)
Kustannusarvio yhteensä
Rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
-KPEDU (omarahoitus) 49 308
-Kokkotyösäätiö (omarahoitus) 38 370
-SPR (omarahoitus) 31 960
Yksityinen
-Hengitysliitto/Luovi (omarahoitus) 55 391
Rahoitus yhteensä
Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset, joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion
rahoitusta (kunnat)
Rahoitussuunnitelma yhteensä

12

548 451
28 820
29 820
93 240
700 111
38 370
738 481
525 082
119 638

75 %
17,09 %

55 391

7,91 %

700 111
38 370

100 %

738 481

Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke edistää Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 9.1 rahoitettavalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti syrjäytymisvaarassa olevien vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutukseen pääsemistä sekä koulutuksesta työelämään siirtymistä.
Hankkeen rahoittamiselle asetetaan kuitenkin seuraavat ehdot: Hankkeen kustannusten kohtuullisuus ja rahoitustarve arvioidaan uudelleen. Hankkeen toteuttajilta edellytetään omarahoitusosuuden asettamista hankkeen rahoitussuunnitelmaan. Samalla myös hankkeen toimenpiteet hankesuunnitelmassa
täsmennetään.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen kustannusarviota ja rahoitusta tullaan tarkistamaan vielä selkeästi alaspäin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittään
400 000 € viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi
uudella tarkennetulla kustannusarviolla ja rahoitussuunnitelmalla.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sihteeristö 5.2.2019 § 5
Hankkeen kustannusarviota on sihteeristön 12.12.2018 käsittelyn jälkeen tarkistettu merkittävästi alaspäin (254 380 €). Osatoteuttajista SPR /Ykköskirppis
on jäänyt hankkeesta pois. Hankkeen pääasiallinen sisältö ja tavoitteet ovat
rahoittajan mukaan pysyneet edellä esitetyn mukaisena.
Uusi tarkistettu kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17 %
Kustannusarvio yhteensä
Uusi tarkistettu rahoitussuunnitelma (€)
ESR+valtio
Kuntaraha
- KPEDU (omarahoitus) 44 343
- Kokkolan kaupunki 18 494
Yksityinen
- Kokkotyösäätiö (omarahoitus) 18 496
- Hengitysliitto/Luovi (omarahoitus) 39 693
Rahoitussuunnitelma yhteensä

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

75 %
12,98 %

58 189

12,02 %

484 101

100 %

Rahoittaja tarkentaa tarvittaessa kokouksessa muut oleelliset sihteeristön
12.12.2018 käsiteltävänä olleeseen hankesuunnitelmaan tulleet muutokset.
Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi edellä esitetyin tarkennuksin.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen sisältöön on tehty joitakin
täsmennyksiä. Kokkolan kaupunki käsittelee hankkeen kuntarahaosuuden joko
kokouksessaan 11.2 tai 18.2.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi edellä esitetyin tarkennuksin.
---
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12.12.2018/§ 9
5.2.2019/§ 6

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

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite:
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2019-30.11.2021
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 974 493 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja
rahapeliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus on
merkittävästi vaikeuttamassa yhteiskunnallista osallistumista, mm. opiskelu- ja
työmarkkinoilla toimimista. Nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen.
Hankehakemuksen valmistelussa on tehty yhteistyötä SOKRAkoordinaatiohankkeen kanssa.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuusongelmaisten 16-45 –vuotiaiden
keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.
Osatavoitteet:
a) Varsinaisen kohderyhmän tavoittavan toimintamallin suunnittelu, kokeilu,
arviointi, kehittäminen ja juurruttaminen.
b) Varsinaisen kohderyhmän kanssa toimivien monitoimijaisen yhteistyön ja
osaamisen kehittäminen (toimijakohderyhmä)
c) Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijatoiminnan roolin vahvistaminen.
Hankkeen tavoitteet saavutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:
1. Suunnitellaan yhdessä varsinaisen kohderyhmän kanssa Keski-Pohjanmaan
alueelle matalan kynnyksen liikkuva toimintamalli ja palveluja. Otetaan em.
toimintamalli hankkeen aikana käyttöön.
2. Koordinoidaan ja räätälöidään asiakaskohderyhmälle yksilöllisiä tukimuotoja (esim. työvalmennus, riippuvuudesta kuntoutumista tukevat toimet, kokemusasiantuntijakoulutus, hygieniapassikoulutus jne) ja osallisuutta edistäviä
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toimintoja, jotka vahvistavat heidän opinto- ja työelämävalmiuksiaan. Hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia palveluja ja eri toimijoiden verkostoja ja foorumeita.
3. Vertaistoimijoiden sekä kokemusasiantuntijatoiminnan roolin ja toimintavalmiuksien vahvistaminen KeskiPohjanmaalla riippuvuusongelmaisten tueksi.
4. Lisätään riippuvuusongelmaisten kanssa työskentelevien julkisen sektorin
toimijoiden ja monitoimijaisen yhteistyöhön osallistuvien tahojen osaamista
riippuvuusongelmaisia osallistavista sekä heidän työelämävalmiuksiaan kokonaisvaltaisesti tukevista toimenpiteistä.
5. Hankkeen käynnistyessä laaditaan viestintäsuunnitelma. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota varsinaisen kohderyhmän tavoittamiseen.
6. Hankkeen käynnistyessä laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma.
7. Selvitetään mahdollisuudet kytkeä Terveysneuvontapiste Vaihtarin -toimintaa hankkeen tuella perustettavan matalan kynnyksen tukitoiminnan yhteyteen.
8. Hankkeen toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan.
9. Keski-Pohjanmaan julkisen palvelutuotannon työntekijöiden ja monialaisen
yhteistyöverkoston toimijoiden valmiuksia ja osaamista kehitetään järjestämällä heille koulutusta hankkeessa toimiviksi arvioitujen, kohderyhmän osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavien toimintamallien mukaiseen toimintaan.
10. Hankkeessa toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt sekä osallisuutta ja
työelämävalmiuksia vahvistavat toimintamuodot kuvataan ja vahvistetaan
käyttöön otettaviksi.
11. Hankkeessa käyttöönotettu ja kehitetty toimintamalli kuvataan ja juurrutetaan hankkeen aikana KeskiPohjanmaalle
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeen varsinaista kohderyhmää varten ei Keski-Pohjanmaalla ole erikseen
suunnattuja palveluja, vaan he voivat käyttää samoja perus- ja erikoispalveluja
kuin muutkin alueen asukkaat. Perus- ja erikoispalveluissa ei ole myöskään
käytössä hankkeen kohderyhmälle kehitettyjä ja käyttöön otettuja toimintamalleja. Hankkeessa suunnitellaan ja käyttöönotetaan kohtuullisilla resursseilla
koko maakunnan alueella liikkuva toimintamalli. Hankkeen aikana lisätään
myös julkisen sektorin palveluissa toimivien ja yhteistyöverkoston toimijoiden
osaamista ao. asiakaskohderyhmän kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Herätetään toimijoita pohtimaan omia työ- ja toimintatapojaan, haastetaan ja koulutetaan heitä uudenlaiseen toimintatapaan. Koulutuksessa on keskeistä kohderyhmään kuuluneiden kokemusasiantuntijoiden välittämät kokemukset sekä uudenlaisten työtapojen opettelu ja monitoimijaisen työskentelyn
kehittäminen.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisen kohderyhmän muodostavat 16-45 –vuotiaat nuoret ja aikuiset,
joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo
hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti
nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllisesti räätälöityjä sosiaali-,
terveys ja kuntoutuspalveluja.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toimijakohderyhmä muodostuu julkisen sektorin, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevistä ja yhteistyötahoista, jotka kohtaavat työssään ja toiminnassaan asiakaskohderyhmää.
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä
Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät

150
275

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

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

80 %
20 %
100 %

Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Rahoittajan perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke tavoittaa sellaiset kohderyhmät, joille ei erikseen ole suunnattu sosiaalisen kuntoutuksen ja matalan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 1/2019 (5.2.2019)

17

kynnyksen palveluja. Kohderyhmän muodostavat 16-45 vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka. Yhteistyöverkostossa on toimijoita, jotka kohtaavat mainittua kohderyhmää. Lisäksi
toteuttaja huomioi olemassa olevien hankkeiden toimintaa ja tuloksia, myös
ylimaakunnallisesti (OK-hanke (Pirkanmaa), PROSOS (Etelä-Pohjanmaa) ja
LumOaVA (Keski-Pohjanmaa)). Hanke-esitys sopii ohjelman 2018-2021 teemaan ’Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa’ ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemat on ohjelmassa myös mainittu. Hankesuunnitelman yksityiskohtia ja etenkin budjettia on rahoittajan vielä käytävä läpi.
Käsittely: Todettiin, että hankkeen rahoitussuunnitelman mukainen kuntaraha
on kokonaisuudessaan hakijan omarahoitusosuutta (ei vaadi ulkopuolista kuntarahaa).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää
400 000 € viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Sihteeristö 5.2.2019 § 6
Rahoittaja tarkentaa kokouksessa sihteeristön 12.12.2018 kokouksen jälkeen
hankesuunnitelmaan tulleet muutokset.
Rahoittajan/K-S ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi rahoittajan kokouksessa täydentämin tarkennuksin.
Käsittely: Rahoittajan edustaja totesi, että hankkeen kustannusarvio tuskin tulee enää juurikaan muuttumaan, mutta hankkeen tukitasosta käydään vielä keskustelua (75 %).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi rahoittajan kokouksessa täydentämin
tarkennuksin.
---
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2.5.2019/§ 7

7 § EU:N ALUE – JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUN TILANNEKATSAUS
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun ohjekirjeellään 27.9.2018.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien liitot
aluekehityslainsäädännön mukaisesti. Valmistelua tehdään yhteistyössä ELYkeskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen
kanssa. Valmistelussa noudatetaan kumppanuusperiaatetta siten, että kukin
maakuntaliitto vastaa aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta. Ohjelmavalmistelua käsitellään säännöllisesti maakuntahallituksissa.
Maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä kumppanuuselimiä maakunnissa, ja asioiden valmistelua käsitellään lisäksi MYR:n sihteeristöissä. Maakuntavalmistelun työryhmiä hyödynnetään ohjelmavalmistelussa kumppanuusperiaatteella ja suuralueen tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.
Pohjois-Suomen 2021+ valmistelua koskeva ensimmäinen info-/kuulemistilaisuus järjestetään Oulussa 4.2.2018 (myös webcasting mahdollisuus).
Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marita Mutkan ajankohtaiskatsaus
ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun etenemisestä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön käy asiaan liittyvän keskustelun sekä merkitsee tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Marita Mutka kävi läpi EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallista
ohjelmavalmistelua ja Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman toimintaympäristöanalyysin koosteen keskeisimpiä nostoja (tehty alueilta ja ministeriöiltä saatujen analyysitekstien pohjalta).
Sihteeristölle on pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä toimitettu sekä TEMin
toimintaympäristön analyysiä koskevien tekstien laajempi kooste, että kokouksessa esitetty ohjelmavalmistelua koskeva materiaali.
Ohjelman valmistelun pääteemoja pidetään sinänsä hyvinä
o Älykkäämpi Eurooppa
o Vihreämpi vähähiilisempi Eurooppa
o Yhteenliitetympi Eurooppa
o Sosiaalisempi Eurooppa
o Kansalaisten Eurooppa
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Suurimmat näkemyserot valmistelun tässä vaiheessa liittyvät IP alueen oman
ohjelman saamiseen/yksi valtakunnallinen ohjelma sekä rahoituksen jakautumiseen. Komission maaraportti (maakohtaiset suositukset) saataneen helmikuun lopulla ja ohjelmavalmistelua koskeva ministeriön seuraava ohjeistus
maaliskuussa.
Käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
- esitettyä TEM koostetta tilannekuvasta pidettiin hyvänä ja realistisena
- alueelliset näkökulmat edellä etenemistä pidettiin tärkeänä (ei yleiset ilmiöt edelle menemistä, vaikka ne tuleekin luonnollisesti ottaa huomioon)
- esityksessä esille noussutta uudistuva demokratia näkökulmaa pidettiin virkistävänä (kansalaislähtöinen kehittäminen)
- toimiala/verkosto/klusteriajattelua pidettiin yksittäisen yrityksen näkökulmaa merkittävämpänä
- tärkeä on pitää huolta siitä, että Keski-Pohjanmaan intressit saadaan näkyviksi valmistelussa, vaikka sitä tehdäänkin IP yhteistyössä rakentavassa
hengessä
- keskustelua herätti myös mm. Interreg -ohjelmien tulevaisuus; tämän hetken tiedon mukaan Interreg -ohjelmat saisivat jatkumon myös tulevalla
kaudella
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Sirkku Wacklin poistui § käsittelyn aikana klo 11.10.
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2.5.2019/§8

8 § EU:N ALUE – JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 KANSALLISEN
HALLINTOJÄRJESTELMÄN VALMISTELU
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut 27.9.2018 ohjekirjeen ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun käynnistämisestä. TEM on lisäksi
käynyt 3. ja 8.10.2018 suuralueittaiset keskustelut maakuntien liittojen ja
ELY-keskusten edustajien kanssa ohjelmavalmistelun sekä hallintojärjestelmän valmistelun käynnistämisestä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 16.10.2018 pyytänyt maakunnan
liittoja ja ELY-keskuksia toimittamaan välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskevan yhteisen ratkaisuesityksensä maakuntakohtaisesti hallintoviranomaiselle (TEM) 31.1.2019 mennessä.
Ohjekirjeen mukaan maakuntien välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva ratkaisu on tehtävä vuoden 2019 alussa, jotta tarvittavat muutokset hallinto- ja valvontajärjestelmään ehditään toteuttamaan ennen maakuntauudistusta.
Hallintoviranomaisen lähtökohtana on, että kuluvan ohjelmakauden 20172020 loppuunsaattaminen ja uuden ohjelmakauden 2021-2027 välittävän viranomaisten tehtävät järjestetään tulevissa maakunnissa samalla tavalla.
Keski-Pohjanmaan liiton TEMiin 29.1.2019 lähettämä vastaus on toimitettu
sihteeristölle esityslistan mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi ja edelleen
maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Marita Mutka esitteli lyhyesti asiaa. Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen kertoi,
että K-P liitto on yhdessä muiden Pohjois-Suomen maakuntien kanssa selvittelemässä mahdollisia yhteistyömuotoja rakennerahastojen hallinnointiin kustannus- ja resurssitehokkuuden varmistamiseksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
--Marko Muotio poistui § käsittelyn jälkeen klo 11.25.
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2.5.2019/§9

9 § AJANKOHTAISTA ALUEELLISESSA VALMISTELUSSA
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja yhteyspäällikkö Teppo Rekilä käyvät läpi
ajankohtaisia alueellisessa valmistelussa olevia asioita.
Käsittely: Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen nosti esille neljä keskeistä asiaa:
1) Maakuntauudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla ajatuksella,
että maakuntauudistus toteutuu.
2) Keski-Pohjanmaan liitto on rakennerahastovarojen suhteen nyt samassa
aikataulussa muiden kanssa, ja vuosien 2019-2020 varoja koskevat päätökset on juuri toimitettu ministeriöstä kaikille välittäville toimielimille (K-P
liitto noin 6,3 milj. €)
3) Keski-Pohjanmaan liiton hallitusohjelma- ja edunvalvontatavoitteissa koheesio- ja maatalousrahoitus ovat ykkösasioita. Kukin taho voi hyödyntää
K-P liitossa laadittua tavoitepaperia myös omassa työssään.
4) Keski-Pohjanmaan tavoitteena on nostaa maakuntaan kohdistuvan TKIrahoituksen osuutta. Esimerkiksi Suomen saamasta Horisontti -ohjelman
rahoituksesta 80 % menee 4 maakunnalle (K-P osuus 0,6 %).
Teppo Rekilä toi esille, että Horisontti -ohjelman hyödyntämisestä on tarkoitus
järjestää infotilaisuus keväällä.
Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu yhdeksi Euroopan komission ”Elinkeinot murroksessa” pilottialueeksi. Itä- ja Pohjois-Suomi tarjosivat yhteistyössä laaditun
ehdotuksensa komissiolle, joka hyväksyttiin. Pääpainona on tähän saakka ollut
saada IP alueen yhteistyö ja vahvuudet näkyvämmäksi EU-tasolla. Nyt alueella on miltei valmis Elinkeinot murroksessa Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023, ja sen toteuttamiseen on saatu 300 000 € rahoitus komissiolta.
Tarkoituksena on jakaa 10 x 30 000 € innovaatioseteleitä IP alueen yrityksille
puun hyödyntämisen kehittämiseen. Keski-Pohjanmaalta löytyy tähän hyviä
tarjokkaita. Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 (työversio 4.2.2019) jaettiin sihteeristölle kokouksessa.
Maatalousuudistuksen/CAP suunnitelma valtakunnallista valmistelua tehdään
mittavan työpajatyöskentelyn kautta. Teppo Rekilä K-P liitosta on mukana
Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden hallintoa valmistelevassa työryhmässä.
Keski-Pohjanmaan liiton EAKR haku päättyy helmikuun 2019 lopulla ja hakemuksia näyttää tällä hetkellä olevan valmistelussa noin kymmenkunta. Keskustelua käytiin mm. kuntarahoituksen haasteista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 1/2019

MYR sihteeristö 1/2019 (5.2.2019)

22

2.5.2019/§10

10 § MYR YHTEISTAPAAMINEN
Länsi-Suomen West Finland Alliance (WFA)-alueen maakuntajohtajat päättivät viime vuoden puolella, että maakuntien yhteistyöryhmät (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) pitäisivät kevään
2019 aikana yhteisen MYR seminaari/neuvottelupäivän.
Samalla he toivoivat, että myös Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja KeskiPohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmät osallistuisivat tapahtumaan.
Seminaaripäivä järjestetään Tampereella 9.4.2019.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään asiaan liittyvä keskustelu ja
merkitään tiedoksi, sekä saatetaan edelleen tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmälle.
Käsittely: Taloudelliset resurssit huomioiden todettiin hyvänä linjauksena olevan, että tilaisuuteen osallistuisi MYR puheenjohtajisto ja muutama virkamies
K-P liitosta.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
---
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2.5.2019/§11

11 § AVOINNA OLEVIA HAKUJA
Keski-Pohjanmaa kuuluu sekä Interreg Pohjoinen että Botnia Atlantica -ohjelma-alueisiin ja on tärkeää, että alueellisten rakennerahastovarojen (EAKR ja
ESR) lisäksi myös muita EU -ohjelmia pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanossa.
EAKR haku
Keski-Pohjanmaan liiton avaama EAKR -haku on avoinna Keski-Pohjanmaalla ajalla 17.12.2018-28.2.2019. Avoinna ovat seuraavat Toimintalinjalla 1
etsitään erityisesti pieniä ketteriä kehittämishankkeita, jotka tuovat uusia ratkaisuja yrittäjyyden ja yritysten kasvun tukemiseen, sekä edistävät osaavan
työvoiman saatavuutta pk-yrityksissä. Toimintalinjan 2 rahoituksen kohteeksi
etsitään erityisesti vähähiilisyyttä sekä energia ja materiaalitehokkuutta edistäviä hankkeita. Lisätietoa hausta
Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta haettavien EAKR yritystukien osalta on
koko ohjelmakauden ajan voimassa jatkuva haku.
ESR haku
Keski-Suomen ELY-keskuksen avaama ESR haku on avoinna Keski-Pohjanmaalla ajalla 17.12.2018-4.3.2019. Avoinna ovat kaikki ESR toimintalinjat ja
erityistavoitteet. Lisätietoa hausta
Interreg Pohjoinen ohjelman saama lisärahoitus ja seuraavat haut
Euroopan komissio on hyväksynyt Interreg Pohjoinen-ohjelman muutosanomuksen. Tämän mukaan ohjelmalle siirretään 18,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jota voidaan jakaa ohjelma-alueelle tulevina vuosina. Mahdollisuus
jakaa ylimääräistä rahoitusta johtuu siitä, että muut EU- ohjelmat eivät päässeet käyntiin odotettuun aikaan.
Ohjelma-alue kattaa Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan sekä
koko Sápmin. Ohjelman tarkoituksena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä, joka
vahvistaa ohjelma-alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
Interreg Pohjoinen ohjelmassa on parasta aikaa meneillään 9. hakukierros
(ajalla 14.12.2018-28.2.2019). Avoinna ovat kaikki ohjelman teemat: tutkimus- ja innovaatiot, yrittäjyys, kulttuuri ja ympäristö sekä yhteiset työmarkkinat. Lisäksi vuoden 2019 aikana on suunniteltu avattavaksi kaksi muuta hakukierrosta 15.4.-28.5.2019 ja 15.8.-30.9.2019.
Lisätietoa 2019 - hakukierroksista löytyy: http://www.interregnord.com
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Interreg Botnia Atlantica
Botnia Atlantica -ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa Keski-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat, Ruotsissa Västerbottenin ja
Västernorrlannin läänit sekä Nordanstigin kunta Gävleborgin läänissä ja Norjassa Nordland fylke.
Botnia Atlantican seuraava hakukierros on avoinna ajalla 11.2.-4.3.2019.
Haku on viimeinen mahdollisuus anoa kolmivuotisia hankkeita. Hakemuksia
toivotaan avoinna olevassa haussa toimintalinjoihin Innovaatio ja Ympäristö.
Lisätietoa hausta https://www.botnia-atlantica.eu/hae/
Ohjelmassa tullaan mahdollisesti avaamaan myöhemmin haku myös toimintalinjoihin Elinkeino ja Kuljetus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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2.5.2019/§12

12§ MUUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille nostetut
asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita asioita nostettu kokouksessa esille.
---
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13 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYVIÄ KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
4.2.
5.2.
6.2.
12.2.
20.2.
5.3.
5.4.
17.4.
5.6.
5.-6.6.
19.6.
5.9.
19.9.
5.11.
20.11.

Uuden ohjelmakauden 2021+ valmisteluun liittyvä P-S alueen
sidosryhmätilaisuus, Oulu
Sihteeristö
RR seurantakomitean sihteeristö
Lähimaakuntaliittojen RR henkilöstön yhteistapaaminen K-P
liitossa
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
IP koordinaatiotyöryhmä
Sihteeristö
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Sihteeristö
RR seurantakomitea Varsinais-Suomessa
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Sihteeristö
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Sihteeristö
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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2.5.2019/§14

14 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön vuoden 2019 kokousaikatauluksi on alustavasti sovittu seuraava:
Sihteeristö
5.2.2019
5.4.2019
5.6.2019
5.9.2019
5.11.2019
MYR
20.2.2019
17.4.2019
19.6.2019
19.9.2019
20.11.2019
Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
5.4.2019 klo 9.30 ja MYR kokous 17.4.2019 klo 9.00.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 5.4.2019 klo 9.30
ja MYR kokoontuu seuraavat kerrat 20.2.2019 klo 9.00 ja 17.4.2019 klo 9.00.
---
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Maakunnan yhteistyöryhmä 2014-2020
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen muutosta valittamalla.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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