Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2016 (5.4.2016)

Sivu
1

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Sihteeristö 3/2016
Kokousaika:
Kokouspaikka:

ESITYSLISTA
Tiistai 5.4.2016 klo 10.30-13.00
Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola

Käsitellyt asiat:
1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA.................................................................................................................................................................. 3
2 § HANKE-ESITTELY: RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI JA
KEHITTÄMISSUUNNITELMA POHJOIS-POHJANMAAN ETELÄOSISSA JA KESKI-POHJANMAALLA
(A70083) .................................................................................................................................................................... 4
3 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMATILANNE KESKI-POHJANMAALLA........... 6
4 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 ............................. 8
5 § KESKI-POHJANMAAN EAKR JA ESR -HAUSSA SAADUT HAKEMUKSET ...........................................10
6 § AJANKOHTAISTA TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ .........................................................................................12
7 § MAASEUTUOHJELMAN TILANNEKATSAUS .............................................................................................14
8 § TASAPAINOINEN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN/MAASEUTUALUEIDEN
KEHITTÄMISTOIMINTA .....................................................................................................................................15
9 § ITSEHALLINTOALUEUUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE ..............................................................17
10 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA.................................................................................................................18
11 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT ...................................................................................................................19
12 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET .....................................................................20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2016 (5.4.2016)

Sihteeristö 3/2016

5.4.2016

Kokousaika
Kokouspaikka

Tiistai 5.4.2016 klo 10.30-13.00
Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola

Jäsen
varajäsen
Ylikarjula Jukka (puheenjohtaja)
Lyyski Kaj (varapuheenjohtaja)
Harjunpää Tiina
Räisänen Janna
Rekilä Teppo
Mäkivirta Merja
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Saksa Tom
Broman Henrik
Päivi Kentala *
Jukka Pakkala *
(Airiola Susanna
Kentala Päivi
Wacklin Sirkku
Herlevi Anna-Maija

Sivu
2

Taho
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
Pohjanmaan ELY-keskus

*Susanna Airiolan siirryttyä määräaikaisesti muihin tehtäviin Päivi Kentala toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
varsinaisena ja Jukka Pakkala varajäsenenä 30.6.2016 asti (MYR päätös 17.12.2015)

Muut läsnä olleet
Puumala Tuija, sihteeri
Jylhä Petri
Ojutkangas-Änäkkälä Jaana
Sandberg Jonne
Pesola Anne
Korte Terttu
Äijälä Mari
Anneli Kentala

Keski-Pohjanmaan liitto
Kaustisen seutukunta
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
MYR pj

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Vesa Martinkauppi/Centria (§ 2 hanke-esittelyn ajan)

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Kaj Lyyski
varapuheenjohtaja

Tuija Puumala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Päivi Kentala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Anna-Maija Herlevi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 3/2016

MYR sihteeristö 3/2016 (5.4.2016)

Sivu
3

5.4.2016/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kentala ja Anna-Maija Herlevi.
---
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5.4.2016/§2

2 § HANKE-ESITTELY: RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NYKYTILA-ANALYYSI JA
KEHITTÄMISSUUNNITELMA POHJOIS-POHJANMAAN ETELÄOSISSA JA KESKIPOHJANMAALLA (A70083)
Sihteeristön kokouksessa kuullaan katsaus ylimaakunnallisesta rakennustuoteteollisuuden kehittämiseen liittyvästä hankkeesta. Esittelijänä
toimii TKI Vesa Martinkauppi/CENTRIA tutkimus ja kehitys.
Hanke on rahoitettu Pohjois-Pohjanmaan ohjelmakauden 2014-2020
EAKR varoin, ja sitä toteutetaan myös koko Keski-Pohjanmaan alueella.
HANKE LYHYESTI
Päätoteuttaja
Osatoteuttajat

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti,
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
Toteuttamisalue
Ylimaakunnallinen: Haapavesi- Siikalatvan,
Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven,
Raahen ja Ylivieskan seutukunnat
Toteuttamisaika
1.3.2015-31.3.2016
Kokonaiskustannusarvio 100 000 €
Päärahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Rahoitus
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma,
Toimintalinja 2, erityistavoite 4.1.
Keskeiset tavoitteet
∂ Määrittää rakennustuoteteollisuuden nykytila Oulun Eteläisen, KeskiPohjanmaan ja Raahen seutukunnan alueella
∂ Määritellä keskeisimmät toimenpiteet,
joilla alueen rakennustuoteteollisuutta
vahvistetaan
∂ Laatia rakennustuoteteollisuuden kehittämisen tiekartta vuoteen 2025

Puheenjohtajan esitys: Merkitään hankekatsaus ja sen pohjalta käyty
keskustelu tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa kuullussa esittelyssä todettiin mm. seuraavaa:
- hankealueen seutukunnat ovat osallistuneet kukin 5 000 € kuntarahapanoksella hankkeeseen
- hankkeessa on käyty läpi ja haastateltu 50 rakennustuoteteollisuuden
yritystä (joista Keski-Pohjanmaalta 20)
- hankkeen päätuotoksena on valmistunut rakennetuoteteollisuuden
kehittämisen tiekartta vuoteen 2025
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visiona on olla ”Pohjoismaiden johtava rakennustuoteteollisuuden
keskittymä vuoteen 2025”
hankkeen jatkotoimenpiteenä on rakennustuoteteollisuuden kehitysohjelman käynnistäminen v. 2016 aikana
o ohjelman (tiekartta) hyväksyminen
o ohjausryhmän nimeäminen
o kiireellisimpien kehittämiskohteiden käynnistäminen
o rahoituksen hankkiminen (syksyn 2016 haut)
o ohjelmajohtajan valinta
o teemakohtaisten kehittämisprojektien valmistelu ja käynnistäminen 2017-2025
Valmistunut tiekartta sekä muuta lisätietoa hankkeesta on löydettävissä osoitteesta www.centria.fi/rttnk

Esittelyn pohjalta käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
- avainyritysten ja kasvuhakuisten yritysten sitoutuminen
- Pohjoisen Ruotsin mahdollisuudet sekä niihin liittyvät uudistumistarpeet (mm. uudelleen ajattelu ja verkostoituminen)
- kehittämistoimenpiteiden ”palostelu” kolmivuotisiksi hankkeiksi
- ESR rahoituksella ei voida enää kuluvalla kaudella tukea puhtaita
yritysten henkilöstökoulutuksia, mutta koulutuksen laadun kehittämistä sen sijaan voidaan (eli laadukkaita hankkeita tarjolle seuraaviin
syys-lokakuun 2016 vaihteessa ja helmi-maaliskuun 2017 vaihteessa
päättyviin ESR -hakuihin)
- 3.5. järjestetään Kokkolassa ELYn toimesta vertaistukimenetelmään
perustuva hanketoimijatilaisuus, johon ELYn edustaja toivotti myös
hanke-esittelijän tervetulleeksi.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu hanke-esittely, siihen liittyvät
jatkosuunnitelmat sekä niiden pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.
--Petri Jylhä saapui kokoukseen § käsittelyn aikana klo 11.15.
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5.4.2016/§3

3 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMATILANNE KESKIPOHJANMAALLA
Rakennerahasto-ohjelman vuoden 2016 myöntövaltuudet saatiin käyttöön 10.3.2016. Kaikista tähän mennessä käyttöön saaduista eli vuosien
2014-2016 myöntövaltuuksista on 21.3.2016 mennessä sidottu 41 % ja
varattu 73 %.
EU+valtio valtuuden käyttö rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän
mukainen tieto 21.3.2016, yritystukien osalta Yrtti-järjestelmän
mukainen tieto 22.3.2016)
EU+valtio

Myöntövaltuus 20142016
Sidottu
%
Sidottu +
varattu*
%

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet

6 330 000

8 056 000

K-S ELY
ympäristöteknologiahankkeet (EAKR)
1 222 000

2 212 720
35 %
5 750 803

4 834 450
60 %
4 834 450

91 %

60 %

K-S ELY
(ESR)

YHTEENSÄ

7 314 000

22 922 000

355 122
29 %
751 014

1 927 459
26 %
5 286 484

9 329 751
41 %
16 622 751

61 %

72 %

73 %

*Sidottu+varattu tarkoittaa jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin sidotun ja niiden jatkovuosille varatun rahoituksen yhteensä.

Sihteeri käy kokouksessa lyhyesti läpi ohjelmavarojen tähänastisen kohdentumisen.
Tähän mennessä Keski-Pohjanmaan varoista on rahoitettu kaikkiaan 23
EAKR -hanketta + 3 niihin liittyvää investointiosiota. Lisäksi yritystukia
on myönnetty 54 hankkeelle.
ESR hankkeita on tähän mennessä rahoitettu 12 (+ 3 työvoimapoliittista
rinnakkaishanketta + 1 koordinaatiohanke).
Kaikki rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet ovat löydettävissä julkisesta
rakennerahastojen tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen sihteeri esitteli rakennerahasto-ohjelman (EAKR,
ESR) tämänhetkisen toteumatilanteen. Sihteeristölle jaettiin listaus kaikista tähän mennessä ohjelmaan hyväksytyistä hankkeista (ml. yritystuet).
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Keski-Pohjanmaan noin 60 milj. € EU+valtio rahoituksesta on tällä hetkellä noin 15 milj. € sidottu ja varattu. Kuntarahaa on sekä EAKR että
ESR puolella sidottu jonkin verran vähimmäisvaadetta (12,5 % koko
julkisesta rahoituksesta) enemmän.
EAKR varoista noin puolet on kohdistunut ELYn rahoittamiin suoriin
yritystukiin ja toinen puoli liiton rahoittamiin kehittämishankkeisiin.
ESR varoista valtaosa on kohdentunut nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen.
Tarkempi kohdentuminen selviää kokouksessa esitetystä materiaalista,
joka on jaettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan toimittamisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu ohjelman toteumakatsaus tiedoksi.
---
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5.4.2016/§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 käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2015 on
yhteensä 5 313 000 €, josta on vielä jäljellä 294 550 €. Maaliskuussa
2016 jaettiin käyttöön vuoden 2016 valtuus, joka on Keski-Pohjanmaan
osalta 2 743 000 € eli yhteensä käytettävissä on hiukan yli 3 milj. € vuodelle 2016.Vielä käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELYkeskuksessa sisällä 50.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-22.3.2016 (Yrtti raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2015
Myönnetyt EAKR yritystuet
- kehittämisavustus 4 961 890 (53 kpl)
- toimintaymp. keh.avustus 56 560 (1 kpl)
Kielteiset päätökset
2014-2015 valtuutta jäljellä
10.3.2016 käyttöön saatu vuoden 2016 valtuus
Käytettävissä oleva valtuus yhteensä

113
63
54

€

15 028 260
5 313 000
5 018 450

9
294 550
2 743 000
3 037 550

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet kunnittain
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain
3) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
Myös yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta rakennerahastojen
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu sekä
merkitään tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että EAKR yritystuille on Keski-Pohjanmaalla kysyntää ja positiivisena ongelmana se, että käytettävissä olevat yritystukiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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varat eivät tule näillä näkymin riittämään edes nyt sisällä olevien hankkeiden rahoittamiseen (sisällä on tällä hetkellä noin 50 päätöstä vailla
olevaa yritystukihanketta).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.4.2016/§ 5

5 § KESKI-POHJANMAAN EAKR JA ESR -HAUSSA SAADUT HAKEMUKSET
Keski-Pohjamaan teemoitettu haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
rakennerahasto-ohjelmaan päättyi 1.3.2016. Haku tuotti kaikkiaan 8 hakemusta (+ 1 kehittämishankkeeseen liittynyt investointiosio).
EAKR

Hanke

Hakija

TL 2

Biline – Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut (302567)
Toholammin biojalostamo (302768)
Saostus – Kemiallinen
saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, kehittämisosio (302 644)
Saostus, investointiosio (302776)
Biotalouden liiketoimintakärjet – tutkimuksesta liiketoimintaan (302762)

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Mukana osaamassa –
maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutuksen kehittämishanke
(102478)
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri
(102452)
DigiBisnes – loikka
perinteisestä digibisnekseen (102455)
In-Nostava hanke –
Työelämän ulkopuolella olevien osallisuuden tukeminen
luovin keinoin
(102567)

ESR
TL 3

TL 4

TL 5

Kokonaiskustannusarvio (€)
615 139

Toholammin kehitys ry
Jyväskylän yliopisto

410 000

Jyväskylän yliopisto
Kokkolanseudun
Kehitys Oy

398 661

KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä

254 680

Turun yliopisto

140 984

Jyväskylän yliopisto

200 961

Centria ammattikorkeakoulu Oy

127 800

617 849

107 025

Saatujen hakemusten kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2 873 099 €.
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Keski-Pohjanmaan liitto on kutsunut kaikki liitolle hakemuksensa jättäneet hanke-esittelyyn/neuvotteluun. Viimeiset neuvottelut pidetään vielä
ennen sihteeristön kokousta.
Tavoitteena on, että hankkeet saadaan mahdollisimman pitkälti päätösprosesseihin kevään kuluessa. EAKR hankkeista Biline, Toholammin
biolaitos ja Saostus ylittävät 400 000 € julkisen tuen rajan ja vaativat
MYR käsittelyn. ESR hankkeet eivät vaadi MYR käsittelyä.
Kuntarahoittajien toivotaan sovittavan käsittelynsä niin, että hankkeiden
päätöksenteko mahdollistuu tarvittaessa alla esitetyllä aikataululla.
Sihteeristö 26.5.
MYR 3.6.
Maakuntahallitus 13.6.
(MYR kokous on alun perin sovittu pidettäväksi 28.4., mutta siirretään hankekäsittelyiden takia pidettäväksi 3.6.)

Poikkeustapauksessa yksittäisen hankkeen sihteeristö tai MYR käsittely
voidaan hoitaa myös kirjallisella menettelyllä.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö kuulee rahoittajien katsaukset saaduista hakemuksista sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti K-P liitolle osoitetuista hakemuksista. EAKR hakemuksia saatiin tällä hakukierroksella
selkeästi vähemmän kuin edellisessä haussa. Alueemme toimijajoukko
on rajallinen ja heillä on ilmeisesti käynnissä hanketoimintaa siinä määrin, että se on osaltaan vaikuttanut uusien hankkeiden hakemiseen.
Vaikka uusia hakemuksia saatiin rajallinen määrä, niin ne ovat erittäin
laadukkaita ja kokonaiskustannuksiltaan melko mittavia.
Marko Muotio kertoi ELY-keskuksen valmistelevan saamansa ESR hakemukset seuraavaan sihteeristön käsittelyyn. Todettiin lisäksi, että TL 5
aktivointitoimenpiteet eivät tuottaneet tuloksia toivotussa määrin. Haussa toimintalinjaan 5 saatiin vain yksi hakemus. Muotio muistutti vielä
ELY-keskuksen järjestämästä ”Temaattiset torstait ”-tapaamisesta, jossa
hanketoimijoita innostetaan vertaistukimenetelmällä kehittämään hankeideoitaan.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.4.2016/§6

6 § AJANKOHTAISTA TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ
LAUSUNTOPYYNTÖ ALUEKEHITTÄMISEEN JA RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA
Maakuntien liitoilta on pyydetty lausuntoa HE-luonnoksesta 1.4.2016
mennessä. Kyseessä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain
1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Maakuntin liitot ovat valmistelemassa yhteistä lausuntoa asiasta.

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO RAHOITUS)
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on
yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Hallituksen
tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.
Tähän liittyen työ- ja elinkeinoministeriöllä on ollut avoinna sekä kasvusopimus että kasvuvyöhykehaut että ennakoidun rakennemuutoksen
(ERM) haku. Keski-Pohjanmaalta jätetyt kasvusopimus- ja kasvuvyöhykehakemukset (tai hakemukset, joissa K-P oli mukana) eivät läpäisseet
työ- ja elinkeinoministeriön seulaa. Ennakoidun rakennemuutoksen
(ERM) varautumissuunnitelman osalta ministeriö tekee ratkaisunsa 14.4.

TYÖLLISYYSHANKE HEIMO HEIKOSSA TYÖMARKKINAASEMASSA OLEVILLE (102065)
Maakunnan yhteistyöryhmä edellytti kokouksessaan 25.2.2016, että
Heimo hankkeesta järjestetään neuvottelu päärahoittajan/Keski-Suomen
ELY-keskus, hakijan/Kokkolan kaupunki ja Pohjanmaan TE-toimiston
kesken ennen kuin MYR tekee hankkeesta lopullisen päätöksensä.
Neuvottelu on sovittu pidettäväksi 13.4. Hanke viedään neuvottelun jälkeen uudelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Puheenjohtaja kertoi lyhyesti maakuntaliittojen jättämästä yhteisestä lausunnosta HE-luonnokseen. Lausunto jaettiin sihteeristön jäsenille kokouksessa ja on toimitettu myös pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä sihteeristön jäsenille.
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Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varoja tulevat saamaan kaikki
alueet, mutta mistään suurista rahamääristä ei Keski-Pohjanmaan osalta
ilmeisesti ole kyse. Varojen jakaminen siirtyy TEMistä saadun ilmoituksen mukaan huhtikuulta toukokuun puolivälin paikkeille.
Anne Pesola piti alueen saamaa ministeriön palautetta kasvuvyöhykehakemuksesta hyvin karuna ja kertoi, että on menossa kumppaneineen
12.4. ministeriötapaamiseen asiasta (mm. ”oikaisemaan” perusteluissa
olleita asioita).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.4.2016/§7

7 § MAASEUTUOHJELMAN TILANNEKATSAUS
Kokouksessa kuullaan maaseutuohjelman uusimmat terveiset.
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Anna-Maija Herlevi kertoi, että maaseuturahaston osalta päätökset tehdään edelleen paperilla. Kehittämishankkeiden maksatukset
saadaan Hyrrän kautta käyntiin kesäkuussa. Alkusyksystä 2016 Hyrrän
pitäisi toimia täysimääräisesti.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Tiina Harjunpää ja Anne Pesola poistuivat § käsittelyn aikana klo 12.10.
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5.4.2016/§8

8 § TASAPAINOINEN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN/MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMISTOIMINTA
Kehitystrendinä koko valtakunnassa on, että maakuntakeskukset ja keskuskaupungit kasvavat ja maaseutualueet hiipuvat.
”Maaseudun toimeentuloperusta ja –mahdollisuudet ovat vahvasti paikkasidonnaisia. Maaseudun toimeentulolähteitä pohdittaessa tuleekin
erottaa toisistaan lähellä keskuskaupunkeja oleva maaseutu, kuntakeskukset sekä niiden ulkopuolinen syvä maaseutu. Lähellä keskuskaupunkeja oleva maaseutu pääsee yleensä hyötymään keskuskaupunkien tarjoamista työpaikoista. Kaukana keskuksista oleva harvaan asuttu maaseutu on erilaisista maaseutualueista eniten riippuvainen yrittäjyydestä
ja alueen omista työpaikoista. Maa- ja metsätalous säilyy näillä alueilla
jatkossakin merkittävänä työllistäjänä huolimatta maatilojen edelleen
nopeana jatkuvasta rakennemuutoksesta.”
Maaseudun elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen ja vahvistuminen tätä kautta, on Keski-Pohjanmaalle vahvasti alkutuotantovaltaisena maakuntana erityisen tärkeää.
Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden omaa elinkeinolähtöistä hanketoimintaa ei ole juurikaan kuluvalla ohjelmakaudella EAKR -varoin käynnistynyt. Hanketoiminta on keskittynyt hyvin pitkälle yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja Kosekin käsiin. ESR puolella toimijoina
ovat olleet pääasiassa koulutusyhtymä ja Kokkotyösäätiö. Maaseutualueiden kunnat ovat toki olleet vahvasti tukemassa koulutusorganisaatioiden työtä, mutta myös oman kehittämistoiminnan aktivoiminen on tärkeää. Nähtävissä on, että joissakin kunnissa myös yritysten kehittämis/investointihalukkuus on jonkin verran hiipunut ja yritystukia on haettu
edellisiä vuosia vähemmän sekä EAKR että maaseuturahaston puolelta.
Sihteeristön kokouksessa on hyvä käydä keskustelua maaseutualueiden
elinkeinoelämän kehittämisestä ja siinä nähtävissä olevista tarpeista.
Kaustisen seutukunta on parasta aikaa mm. valmistelemassa elinvoimaohjelmaa, josta kuulemme kokouksessa lisää.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä sopii tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.
Käsittely: Petri Jylhä kävi kokouksessa läpi Kaustisen seutukunnassa
käynnissä olevaa hanke- ja kehittämistoimintaa sekä seutukuntaa koskevaa tilastoaineistoa. Seutukunnan palveluksessa on tällä hetkellä 6+1
henkilöä. Koska väkeä on vähän, tehdään työtä porukalla verkostoitumisen kautta. Seutukunta ei ole lähtenyt rakentamaan omia mittavampia
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elinkeinoelämän kehittämishankkeita, vaan tekee yhteistyötä mm. Kosekin kanssa. Seutukunnalla on tällä hetkellä käynnissä 5 omaa maaseuturahaston/leaderin kautta rahoitettua pientä hanketta.
Jylhän mukaan ELY-keskuksen julkaisema viimeisin parometri näytti
Kaustisen seutukunnan osalta heikolta (johtuen osittain prosentuaalisen
tarkastelun ”tilastoharhasta”, kun on kyse hyvin pienistä lukumääristä
esimerkiksi työllisyysluvuissa). Parometrin jälkeen helmi-maaliskuun
aikana on tapahtunut selkeää positiivista kehitystä. Seutukunnassa on
myös monenlaista kehittämiskuviota yhteistyössä eri tahojen kanssa meneillään. MDI:llä työn alla olevan Seutukunnan elinvoimaohjelman puitteissa on toteutettu kyselyt sekä yrityksille, kuntalaisille että virka- ja
luottamishenkilöille. Laajempi Elinvoima -seminaari järjestetään toukokuussa.
Terttu Korte kertoi Kannuksen niin ikään hyödyntäneen leader rahoitusta (Rieska-leader) sekä yritystuki että kehittämishankepuolella.
Valmistelussa on myös uusia Kannuksen kaupungin ja kehittämisyhtiön
leader -hankkeita.
Anneli Kentala nosti esille turkisnahkojen hintojen dramaattisen putoamisen viime huutokaupassa, joka tullee laskemaan kuntien verotuloja
tietyissä kunnissa hyvinkin merkittävästi kuluvana vuonna.
Yhteenvetona todettiin, että elämää on myös rakennerahastovarojen ulkopuolella, ja että sihteeristössä on jatkossakin hyvä kuulla maaseutualueiden tilannekatsaukset aina välillä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja sen pohjalta käyty
keskustelu tiedoksi.
Terttu Korte poistui § käsittelyn jälkeen klo 12.40.
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5.4.2016/§ 9

9 § ITSEHALLINTOALUEUUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE
Kokouksessa kuullaan itsehallintoalueuudistuksen viimeisimmät terveiset.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi itsehallintoalueuudistuksen tilannetta ministeriön kalvopaketin pohjalta.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Päivi Kentala toi esille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Yvastuualueen tilannetta. Y-vastuualueella työskentelee Kokkolassa 45
henkilöä, joiden osaaminen olisi hyvä saada säilymään maakunnassa.
Maakuntavirastoon tullee siirtymään ainakin alueiden käyttöön liittyvät
asiat sekä mm. vesirakentamiseen ja vesienhoitoon liittyvät asiat. Ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat ilmeisesti kootaan AVIen hoiteisiin.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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10 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä kokouksia/tilaisuuksia:
4.4.
5.4.
6.4.
11.4.
14.4.
20.4.
28.4.
9.5.
18.-19.5.
26.5.
3.6.
13.6.

P-S koordinaatiotyöryhmän kokous
Sihteeristö
IP koordinaatiotyöryhmä
Maakuntahallitus
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä
Kosekin hallitus
MYR (siirtyy pidettäväksi 3.6.)
Maakuntahallitus
Seurantakomitea (EAKR, ESR), Pohjois-Suomessa
Sihteeristö
MYR
Maakuntahallitus

Muita tiedossa olevia alueellisia tilaisuuksia:
30.3.
7.4.
3.5.
30.-31.8.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja MTK:n järjestämä infotilaisuus maaseutuyritysten rahoitusmahdollisuuksista Kannuksessa
Kuntaliiton aluepäivä Keski-Pohjanmaalla
Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä yritystukia koskevan infotilaisuus yritysneuvojille
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous Kokkolassa

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käsittelee muut esille
otetut asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita.
---
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12 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 26.5. klo 9.30. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 28.4. siirretään
pidettäväksi 3.6. hankekäsittelyaikatauluista johtuen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 26.5. klo
9.30. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 28.4. siirretään pidettäväksi
3.6. hankekäsittelyaikatauluista johtuen.
---
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