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9.3.2017/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 17.10.2014 (§ 25), että
puheenjohtajiston lisäksi myös sihteeristön jäsenillä on asiantuntijoina
läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin läsnäolijat, sekä kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
---
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20.4.2017/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin
kokouksessa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
toimitetaan postitse valituille pöytäkirjantarkastajille.
Tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa
kullekin pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kajsa
Kouvo ja Esa Erkkilä.
---
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20.4.2017/§3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN
KOKOONPANOON
Maakunnan yhteistyöryhmän on nimennyt maakuntahallitus.
Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät
jäsenmuutokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy
maakuntajohtaja.
Yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön. Muutokset
sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy MYR.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus esittää, että sihteeristön varsinaiseksi
jäseneksi Susanna Airiolan tilalle nimetään Päivi Kentala. Mahdollinen
varaedustaja esitetään kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) hyväksyy sihteeristön kokoonpanoon esitetyt muutokset
Yhteistyöryhmän päätös: Hyväksyttiin.
---
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Tarkastajan nimikirjaimet
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6.4.2017/§2
20.4.2017/§4

4 § SAOSTUS – KEMIALLINEN SAOSTUS UUSIEN METALLIKEMIKAALIEN
VALMISTUKSESSA, LIUOSPUHDISTUKSESSA JA VEDEN KÄSITTELYSSÄ,
INVESTOINTIOSIO 2 (303969)
Sihteeristö 6.4.2017 § 2
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Jyväskylän yliopisto
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.5.2016-31.12.2018 (hakemus saapunut
15.2.2017, josta asti kustannukset
hyväksyttäviä)
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 201 791 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hanke on osa isompaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
kehittämisosio (A71944)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
investointiosio I (A71948)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
investointiosio II (hakemus 303769)
Näiden kolmen hankkeen muodostaman kokonaisuuden
kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 200 904 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjoismaiden suurin
epäorgaanisen kemian keskittymä, jossa jo nyt valmistetaan mm.
katalyyttien ja litiumioniakkukemikaalien prekursoreita sekä metallista
sinkkiä. Yhdessä alueelle suunnitteilla olevan litiumkaivoksen kanssa
uusien, litiumarvoketjuun pohjautuvien, high tech -kemikaalien tuotanto
ja jatkojalostaminen ovat siten mahdollisia alueella. Teollisuusalueen
yksikköprosessit poikkeavat toisistaan sekä raaka-aineiden, että
lopputuotteiden osalta, mutta yhteistä niille on se, että yksikköprosessit
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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koostuvat mm. rikasteen liuotuksesta, liuospuhdistuksesta, saostuksesta
ja elektrolyysistä. Lisäksi teollisuusalueella on mm. veden ja jäteveden
puhdistukseen liittyviä prosesseja. Tulevaisuudessa on tärkeää, että
alueellisen osaamisen vahvistamisen kautta pystytään teollisuusalueella
tuottamaan ja jatkojalostamaan entistä korkeamman lisäarvon omaavia,
ns. high tech -kemikaaleja.
Haettava hanke liittyy kiinteästi EAKR -rahoitteisten Saostushankkeiden (kehittämishanke A71944 ja investointihanke A71948)
toteuttamiseen, joista Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt jo aiemmin
(20.6.2016) myönteiset rahoituspäätökset ajalle 1.5.2016 – 31.12.2018.
Edellisen investointiosion mitoitus arvioitiin liian pieneksi eikä sillä
saada suunniteltua ja tarvittavaa kokonaisuutta toteutetuksi.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimukseen
perustuvaa tietoa ja uutta osaamista kemialliseen saostukseen, mutta
myös liuotukseen, liuospuhdistukseen liittyen ja jätevesien käsittelyyn
liittyen (kehittämisosio). Hankkeessa pääpaino on
prosessointimenetelmissä,
joiden avulla pyritään korkeaan saantoon ja puhtauteen sekä hyvään
käytettävyyteen kemikaalina. Saostusta tutkitaan sekä lopputuotteen
laadun, että lopputuotteen (esim. akkukenno) näkökulmasta.
Hankkeeseen valittavat materiaalit sekä lopputuotteet valitaan
yhteistyössä toteuttajien ja yhteistyöyrityksien kanssa.
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
(1) Uusi osaaminen (kokeelliset ilmiöt ja niihin liittyvä
termodynamiikan ja kinetiikan osaaminen) liittyen kemialliseen
saostukseen, erityisesti uusien kemikaalien valmistuksessa ja
prosessiliuosten/jätevesien puhdistuksessa (kehittämisosio)
(2) Uusi, ainutlaatuinen tutkimus- ja oppimisympäristö
saostumisilmiöiden tutkimukseen (investointiosio)
Hankkeessa huomioidaan maakunnan teollisuuden tarpeet ja se perustuu
toteutusalueella toimivien ja sinne toimintaa suunnittelevien kemian
teollisuuden yritysten ydintoimintoihin, uusien tuotteiden
valmistamiseen ja jatkojalostukseen sekä lyhyellä aikavälillä
kaupallisesti hyödynnettävien uusien tuotteiden kehittämiseen. Alueen
tutkimukseen ja
innovointiin liittyvän erikoisosaamisen ja teknologian muutoksen
valmiuksia parannetaan tuottamalla uusinta teknologista tietotaitoa
liittyen saostukseen. Kehitystoiminta tähtää uusien tuotteiden
kaupalliseen hyödyntämiseen ja uuden liiketoiminnan syntyyn, jolla
tuetaan alueellisen kilpailukyvyn rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi
hanke vahvistaa
osallistuvien korkeakoulujen osaamista ja kansallista ja kansainvälistä
verkostoitumista sekä vahvistaa alueellista erikoistumista t&k:ssa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?
Hankkeessa kehitetään uusia, teolliseen tuotantoon soveltuvia
kemiallisia saostusprosesseja sekä etsitään ratkaisuja uusien kemikaalien
valmistamiseksi. Tämän hankkeen kanssa on käynnissä erillisinä
hankkeina yritysten tilaustutkimuksen hankkeita, missä haetaan
tuotantomittakaavaisia ratkaisuja uusien kemikaalien valmistamiseksi.
Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
kärkeä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen
osallistuvien tahojen (korkeakoulut, yritykset) toimintaan. Hankkeen
pääkohderyhmänä ovat Kokkolan alueella toimivat kemian- ja
metalliteollisuuden yritykset, ja jatkojalostavat yritykset ja/tai uutta
liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Osallistuvat yritykset
ovat pääosin tiedossa.
Määrälliset tavoitteet (kehittämishanke+investointiosiot)
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin
osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i – yhteistyön yliopistojen,
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Hankkeelle on välittömiä myönteisiä vaikutuksia sekä ekologiseen, että
taloudelliseen kestävään kehitykseen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa syntyvää osaamista hyödynnetään sekä yrityksille
tarjottavana maksullisena palvelutoimintana, että mahdollisissa
kansainvälisissä uusissa jatkohankkeissa ja niiden valmistelussa (mm.
EU/H2020-hankkeet). Lisäksi kansainväliset tutkimusverkostot mm.
COST Action –verkostot ja niihin osallistuminen edellyttävät kansallista
julkista
rahoitusta tutkimusalueelta. Projektin tuloksena syntyvät tulokset
pyritään tuotteistamaan ja ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä niiden
luonteesta riippuen. Tulokset julkaistaan, aina kun julkaisukynnys
ylittyy, alan kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa.
Kustannusarvio (€)
Rakennukset ja maa-alueet
Tulot
Nettokustannukset yhteensä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

201 789
0
201 791

Tarkastajan nimikirjaimet

2
5
2
1
3
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Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat ja muu julkinen
- Centria (omarah) 10 092
- Kunnat 20 179
Yksityinen rahoitus
Yhteensä
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141 253
30 271

70 %
15 %

30 267 15 %
201 791 100 %

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

MYR 20.4.2017 § 4
Hanke on hyväksytetty kirjallista menettelyä käyttämällä myös kaikilla
sihteeristön kokouksesta 6.4.2017 poissa olleilla varsinaisilla jäsenillä.
Kaikki hyväksyivät hankkeen rahoitettavaksi tehdyn esityksen
mukaisesti.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin
rahoittajan edellä esittämin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2017 (20.4.2017)

Sivu 12

rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin
rahoittajan edellä esittämin perusteluin.
--Terttu Korte ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta päätöskäsittelyn ajaksi.
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20.4.2017/§4

4 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet, jotka on osoitettu
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € tuodaan
erikseen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi MYRriin.
Sihteeristö on kokouksissaan 11.1.2007, 2.3.2017 ja 6.4.2017 tehnyt
seuraavat MYR käsittelyrajan alittavat päätökset:
Hanke

Hakija

Sihteeristön
päätös

e KeskiPohjanmaa
Energy women
(ylimaak)
Kohtaamo

Lestijärven
kunta
Vaasan
yliopisto
Kokkolanseudun kehitys
Oy
Kokkolanseudun kehitys
Oy

Reittien ja
matkailupalvelu
jen KeskiPohjanmaa

Myönteinen

Haettu
julkinen
tuki (€)
380 983

Hyväksytty
EU+valtio
(€)
266 688

Kielteinen

87 951

-

Myönteinen

260 521

182 365

Myönteinen

372 970

314 080

Sihteeristön pöytäkirjat ovat löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton
sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (sihteeristön pöytäkirjat) ja niistä
löytyvät tarkemmat hankekuvaukset edellä esitetyistä hankkeista sekä
päätökset perusteluineen.
Kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rahoitetut EAKR ja ESR hankkeet ovat löydettävissä myös rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtietopa/
josta hankkeita voi hakea monipuolisesti erilaisilla hauilla.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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9.3.2017/§5

5 § MAAKUNTAUUDISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS
Maakuntauudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla hyvässä
”etukenossa”. Uudistuksessa puhutaan yhteensä 15 eri organisaation ja
noin 4 200 henkilötyövuoden muodostamasta maakuntaan siirtyvästä
kokonaisuudesta.
Ajankohtaista Keski-Pohjanmaan alueellisessa valmistelussa on tällä
hetkellä mm.
o toimialuetason muutosjohtajamandaattien hakuprosessi ja valinta
o palvelualuetason organisaatiorakenteen vahvistaminen ja
muutosjohtajamandaattihakujen käynnistäminen
o maakuntavalmistelun resursointi
o maakuntastrategian valmistelusuunnitelma
o tukipalveluiden yhtiöittämisprosessi
o tarvittavat konsulttiselvitykset
o yhteistyöneuvottelut naapurimaakuntien kanssa
o kuntien kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut/kuntarajapinnat
o väliaikaishallinnon käynnistäminen
Yritystalo Ewaldista varatut tilat saadaan huhtikuun alusta 2017
projektitoimiston, väliaikaishallinnon ja muutosjohtajien käyttöön.
Loppukevään kokousaikataulua:
Ohjausryhmä:
- 28.4.2017 klo 9:00, Soiten auditorio, Kokkola
- 24.5.2017 klo 9:00, Soiten auditorio, Kokkola
- 30.6.2017 klo 9:00, Soiten auditorio, Kokkola
Työvaliokunta:
- 21.4.2017 klo 9:00, K-P liitto, Kokkola
- 19.5.2017 klo 9:00, K-P liitto, Kokkola
- 21.6.2017 klo 9:00, K-P liitto, Kokkola
Projektiryhmä:
- 19.4. klo 9:00, K-P liitto, Kokkola
- 15.5. klo 13:00, K-P liitto, Kokkola
- 14.6. klo 9:00, K-P liitto, Kokkola
Yt-elimen kokoukset:
- 27.4. klo 14
- 31.5. klo 14
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula alustaa asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee kuullun
katsauksen ja sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtajan alustuksessa nousi esille mm. seuraavaa:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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o TEMin ja maakuntien väliset (aluekehitys- ja
kasvupalvelulakiluonnoksen mukaiset) aluekehittämisen 1.
keskustelut järjestetään jo loka-marraskuun vaihteessa 2017
o pohjaksi keskustelulle tulisi maakunnittaiset tilannekuvat olla
tehtynä jo syyskuun 2017 lopulla (muotoutuu pitkälti käynnissä
olevan MAKO työn kautta)
o tammi-helmikuun 2018 vaihteessa järjestetään 1. valtion ja
maakuntien JTS-neuvottelut (18 kpl)
o keskustelua tällä hetkellä herättää mm. valinnanvapaussäännökset,
soten kokeilut/pilottimaakuntakysymys sekä valtakunnalliset
tukipalveluyhtiöt (maakuntien tilakeskus, TAHE, ICT jne.)
o ajankohtaista on myös maakuntien yhteistyöasiat (mm. ELYjen
keskitetyt tehtävät)
o tehtävänsiirtolaki tulee lausunnolle ensi viikon aikana
o K-P:n väliaikaishallinnon kokoonpano on maakuntahallituksen
hyväksyttävänä 24.4. kokouksessa
o maakuntauudistuksen esivalmisteluun on ollut käytettävissä pieni
määräraha ministeriöltä sekä hankerahoitusta (maakunnan
kehittämisraha)
o väliaikaishallintoon valtiolta saatavan rahoituksen määrä on vielä
auki (koko maa budjetoitu 9 milj. € → tulisi nostaa vähintään 20
milj. €)
o toimialatason muutosjohtajamandaatit ovat olleet haettavana ja
palvelualuetason mandaatit avataan seuraavaksi
o kaikkinensa Keski-Pohjanmaalla on tehty hyvää pohjatyötä
valmistelussa ja valmisteltu organisaatiomalli on mallikelpoinen
Maakuntajohtaja esitteli kokouksessa nykyisen organisaatiomallin sekä
kävi läpi huhtikuun päätöksentekoelimiin valmisteltavat asiat.
Maakuntajohtaja totesi lisäksi, että maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
jatkaa toimintaansa myös uudessa maakunnassa. Seuraavassa MYRrissä
olisikin hyvä käydä pohdintaa MYRrin tarkemmasta roolista
käynnistyvässä maakunnassa.
Maakuntajohtaja totesi, että MYRrille toimitetaan erikseen koostepaketti
maakuntauudistusvalmistelusta.
Maakuntauudistusta koskevaa ajankohtaistietoa on löydettävissä hyvin
myös KP2019 -sivustolta.
Yhteistyöryhmän käymässä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
maakuntauudistus ei tule kerralla valmiiksi; tarvitaan
”muutosherkkyyttä”
- organisaatiorakenne on mennyt koko ajan eteenpäin, ja täydentyy ja
paranee koko ajan valmistelun myötä
- huolta aiheutti mm. viraston ja liikelaitoksen välinen toimivuus
tietyissä tehtävissä (esimerkiksi lomituksessa, jossa järjestämistehtävä
maakuntavirastossa ja varsinainen lomitus liikelaitoksessa)
-
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toisaalta ympäristöterveydenhuollon ja maaseutupalveluiden
molempien sijoittuminen maakuntavirastoon nähtiin hyväksi
esimerkiksi alkoholitarkastus nähtiin tehtäväksi, joka voidaan hyvin
hoitaa omassa maakunnassa (mm. kunnissa osaamista)
kaikkinensa kuntien ja maakunnan välistä yhteistyötä kaivattiin
enemmän esille
K-P:ta pienenä ja ketteränä maakuntana kannustettiin vain
hakeutumaan mukaan pilottialueeksi (Soite)
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi kuullun katsauksen,
ja sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.
--Tanja Risikko saapui kokoukseen § käsittelyn aikana klo 9.35
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20.4.2017/§6

6 § ALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA KASVUPALVELUT
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on lausunnolla ajalla
2.3.-26.4.2017.
Lakiin kytkeytyvät sisältölait on annettu tiedoksi samassa yhteydessä
– Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta
– Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista (mm. kasvupalvelukoulutus)
– Laki kotouttamisen edistämisestä
Lausuntomateriaali kokonaisuudessaan löytyy:
http://tem.fi/lausuntopyynnot
Uusi aluekehittämisjärjestelmä
Ajankohtaista valmistelussa on mm. maakuntien aluekehityksen
tilannekuvan valmistelu maakuntien kanssa käytävien TEM vetoisten
aluekehityskeskusteluiden pohjaksi (meneillään oleva
maakuntaohjelmatyö tuottaa pitkälti tarvittavan materiaalin).
Alue- ja kasvupalvelulaista ollaan alueelta antamassa useita lausuntoja
(K-P liitto, kunnat, TE-toimisto, ELY-keskukset jne.).
Maakunnat ovat myös valmistelleet yhteisiä huomioitaan
lakiluonnokseen, joita kukin taho voi nostaa esille omissa
lausunnoissaan. Ao. kooste on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan
mukana.
Maakuntien yhteisissä huomioissa korostuu erityisesti seuraavaa:
o maakunnan itsehallinnollista asemaa koskevat tavoitteet eivät
nouse riittävästi esille lakiluonnoksessa
o kasvupalvelujen rooli kasvupolitiikan toteutuksessa korostuu
liikaa verrattuna muiden hallinnonalojen toimintaan
o kasvupalvelukäsitettä ylipäätään tulisi selkeyttää
o markkinoiden avaaminen tulee tehdä vaiheittain ja hallitusti
o maakunnan omistamilla yhtiöillä tulisi olla mahdollisuus
osallistua kilpailuun, vaikka markkinapuutetta ei olisikaan
o maakunnan itsensä ja kuntien ja kuntien omistamien
organisaatioiden palvelujen tuottaminen tulisi mahdollistaa
(sopimuksellinen yhteistyö)
o rahoituspalvelut tulee jättää kokonaan julkisten hallintotehtävien
piiriin
o aluekehitys- ja kasvupalvelulaki jää ohueksi vaikeasti
työllistettävien osalta (vastuu jatkossa?)
o lakiluonnokseen tulisi myös lisätä tulevan EU -ohjelmakauden
valmistelu TEMin ja maakuntien yhteistyönä
Kuntaliiton lausuntoluonnoksen painotus on työllisyydessä, kuntien
roolissa ja sen edistämisessä, sekä sopimuksellisuudessa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouksessa käydään läpi Keski-Pohjanmaan liiton keskeiset huomiot
lakiluonnokseen.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski alustaa asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
alustuksen sekä sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski alusti asiaa maakuntajohtajien ja ELY-johtajien
yhteisen kommenttikoosteen pohjalta. Keski-Pohjanmaan
lausuntoluonnos oli jaossa MYR kokouksessa. Todettiin, että siihen on
mahdollista jättää kommentteja vielä ensi keskiviikkoon (26.4.) saakka.
Alustuksessa nousi esille mm. seuraavaa:
o lakiehdotuksen yleistavoitteet hyvät
o asiakaslähtöisyys tulee olla keskiössä
o lakiehdotus tulisi jakaa selkeästi kahteen eri osaan
(aluekehitys/kasvupalvelut)
o laki keskittyy TEMin hallinnonalaan ja muut aluekehittämisen
kannalta keskeiset hallinnonalat jäävät esityksen ulkopuolelle
(OKM, MMM, LVM, YM)
o maakuntien ja ministeriön välisen neuvottelumenettelyn rooli
tärkeä, ja siinä tulee huomioida laajasti koko maakuntaa koskeva
toiminta (myös muut kuin TEMin hallinnonala)
o monituottajamalli on sinällään esitetty selkeästi
lakiluonnoksessa, mutta sen käytännön toteuttaminen on
haasteellista
o markkinoiden toimivuutta ja kustannussäästöjä on arvioitu lain
perusteluissa liiankin optimistisesti
o monituottajamalliin siirtymiselle tulee antaa riittävä siirtymäaika
o kuntia ei saa rajata pois palvelujen tuottajan roolista
o monituottajamalliin siirtyminen tarkoittaa asiakkaan
näkökulmasta palvelujen hakemista monelta luukulta (kun
tavoitteena on pitkään ollut yhden luukun periaate)
o epäselvää on edelleen maakunnallisten ja valtakunnallisten
palveluiden ero (selkeytettävä)
o lain henkilöstövaikutuksissa ei ole huomioitu maakuntien
liittojen henkilöstöä
Käydyssä keskustelussa nousi esille yritysten ja henkilöasiakkaiden
näkökulman tärkeys. Tehdyn selvityksen mukaan kasvupalvelujen
tarjoajia löytyy yllättävänkin paljon Keski-Pohjanmaalla sekä yritys- että
henkilöpalveluihin. Vaikeasti työllistettävien ohella nuoret olisi hyvä
nostaa lausunnossa esille. Kysymyksiä herätti myös po. lain suhde
nykyiseen TYP toimintaan. Tähän selvennyksenä todettiin, että
nykymuotoinen TYP toiminta päättyy vuoden 2018 lopussa, ja toiminta
siirtyy osaksi sote palveluita ja osittain myös kasvupalveluja. Kelan
kunnille osoittamien ”sakkomaksujen” osalta on alustavasti ollut esillä
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laskujen jakaminen jatkossa puoliksi maakunnille ja puoliksi kunnille
(asia on vielä auki).
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin kuultu alustus ja sen pohjalta
käyty keskustelu tiedoksi.
--Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.
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20.4.2017/§7

7 § OKM:N ROOLI ALUEIDEN KEHITTÄMISESSÄ JA KILPAILUKYVYN
EDISTÄMISESSÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rooli alueiden
kehittämisessä ja kilpailukyvyn edistämisessä on suuri. OKM
hallinnonalaa ei kuitenkaan huomioida juurikaan maakuntauudistuksen
maakuntapalveluita koskevassa lainsäädännössä (mm. aluekehitys- ja
kasvupalvelulakiluonnos). Tutkintoon johtava työvoimakoulutus on
myös siirtymässä TEMin hallinnonalalta (ELY/TE-toimisto) OKM:n
hallinnonalalle.
Maakuntauudistusvalmistelussa ja siihen liittyvässä ETA (elinkeinot,
työllisyys, aluekehitys) valmistelussa on kannettu huolta OKM:n roolista
ja siitä, miten riittävä neuvotteluyhteys OKM:n hallinnonalaan
maakuntauudistuksessa rakennetaan.
Keski-Pohjanmaalla on vuodesta 2007 panostettu merkittävästi oppimisja tutkimusympäristöjen rakentamiseen. T&K& I -ympäristöt palvelevat
laajasti alueen elinkeinoelämää ja niiden hyödyntäminen on yritysten
innostuneisuuden myötä ollut voimakkaassa kasvussa. Chemplantkoetehdas, Akkumateriaalilaboratorio, sekä valmisteilla oleva
Saostuslaboratorio toimivat yhtenevillä automaatiojärjestelmillä
suurteollisuusalueen yritysten kanssa, ja tätä kautta sulavasti
erinomaisina oppimisympäristöinä työllisyysmahdollisuuksia parantaen.
K-P liiton viime viikkoina käymien yritystapaamisten yhteydessä
yritysten huoli osaavan työvoiman saamisesta korostui entisestään.
Huolissaan ollaan myös maakunnan vetovoimasta opiskelijoiden
suhteen. Myös tutkintotavoitteisten opiskelumahdollisuuksien
nopeuttamisen perään esitettiin toimenpiteitä.
Tärkeää sekä alueellisen kehittämisen että alueen kilpailukyvyn kannalta
on varmistaa, että myös jatkossa alueelliset koulutusjärjestelmät toimivat
ja kykenevät tuottamaan tarvittavia osaajia alueemme elinkeino- ja
työelämän tarpeisiin.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski alustaa asiaa. Alueellisten tutkimus-ja
koulutusorganisaatioiden edustajat kommentoivat asiaa oman
organisaationsa näkökulmasta
- Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Centria ammattikorkeakoulu
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee kuullut alustukset ja niiden pohjalta käydyn
keskustelun tiedoksi.
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Käsittely: Kaj Lyyski esitteli pohjustukseksi aiheelle Keski-Pohjanmaan
alustavan organisoitumismallin aluekehitys- ja kasvupalveluille.
Hän palasi myös maakuntien ja TEMin välisten keskustelujen tärkeyteen
ja OKM:n kytkemiseen mukaan niihin.
Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (§ 10) mm.
linjaa, että maakuntaohjelma on otettava huomioon maakunnan alueella
toimivien viranomaisten toiminnassa. Samaisen lain § 32 pitää sisällään
ministeriön kanssa käytävät alueiden kehittämisen keskustelut.
Esillä oli myös MAKO valmisteluun liittyneiden yritystapaamisten
terveiset mm. osaamiseen ja koulutukseen liittyen.
Lyyski nosti lisäksi pohdittavaksi, onko Keski-Pohjanmaalla syytä
perustaa jatkossa oma foorumi koulutusasioiden ympärille (esimerkiksi
Pohjanmaalla käyttöön otettu koulutuksen neuvottelukunta)?
Lyyskin kokouksessa esittämä materiaali (pitäen sisällään
yritystapaamisten terveiset) on toimitettu MYRrille pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
Jarmo Matintalo/KPEDU totesi kommenttipuheenvuorossaan reformin
olevan mahdollisuus, ei uhka. Vanhat työvoimakoulutuksen sopimukset
tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta ajetaan alas 2018-2019 aikana.
Toimintatavan muutokseen on vastattu mm. perustamalla Osuvakoulutus
Oy, joka on kuntien omistama koulutuksen tarjoaja kuntayhtymän
kautta. Tähän asti toiminta ELYn ja TE-hallinnon kanssa on ollut
KPEDUn näkökulmasta erittäin luontevaa ja hyvää. KPEDU on valmis
osallistumaan OKM:n kanssa käytäviin neuvotteluihin/keskusteluihin
(järjestettiin ne sitten mitä kautta tahansa).
Matintalon kokouksessa esittämä materiaali on toimitettu MYRrille
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Tanja Risikko kommentoi aihetta yliopistokeskuksen näkökulmasta.
Yliopistokeskuksella on ollut aiemmin vuosittaiset tapaamisen OKM:n
kanssa, mutta enää niitä ei ole järjestetty. OKM ei ole myöskään
vieraillut alueella säännöllisesti, mitkä ovat olleen selkeä puute. Risikko
näki tarvetta keskusteluille, joissa sekä taustayliopisto, yliopistokeskus
että alue olisivat yhdessä edustettuina.
Risikko totesi puheenvuorossaan korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön
olevan K-P:lla pitkällä ja kokemuksen koulutusväylien rakentamisessa
olevan hyvän (onko vaarana, että 2. asteen reformi katkaisisi hyvä
ketjun?).
Kokkolan yliopistokeskus profiloituu erityisesti seuraavissa:
o oppinen ja opettajuus sekä digitaaliset oppimisympäristöt
o osallisuus ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut
o teollisuuden ja elinkeinojen uusiutumista tukeva tutkimus
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o joustavat koulutusväylät
o kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä
Yliopistokeskuksen tulee Risikon mukaan ottaa korkeakoulukentän
keskusteluun ja päätöksentekoon nykyistä täysipainoisemmin.
Risikon kokouksessa esittämä materiaali on toimitettu MYRrille
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Käydyssä keskustelussa nousi esille mm. alueellisten
koulutusorganisaatioiden yhteistyö ja sen edelleen tiivistäminen,
2. asteen koulutusleikkausten uhat (jäävätkö heikomman
pohjaosaamisen omaavat opiskelijat paitsioon?) sekä painopisteen
siirtyminen yrityksissä paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen
(yritysten asema).
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi alustuksen, esitetyt
kommenttipuheenvuorot sekä niiden pohjalta käydyn keskustelun
tiedoksi.
--Risto Järvi poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 11.15.
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20.4.2017/§8

8 § MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 RAKENNE JA VALMISTELUN
AJANKOHTAISKATSAUS
Marita Mutka esittelee kokouksessa maakuntaohjelman 2018-2021
valmistelutilanteen ja rakenteen.
Keski-Pohjanmaan tuleva maakuntaohjelma rakentuu Hyvinvoiva kasvun
maakunta vision alle ja jakautuu kolmeen ydinteemaan: Osaaminen,
kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavia teemoja ovat edelleen
maaseutu ja kansainvälisyys, ja uudeksi läpileikkaavana teemaksi on
nostettu vetovoima.
Tarkempia sisältöjä näiden eri teemojen alle työstetään edelleen kevään
aikana kokoontuvissa MAKO teemaryhmissä. Alkusyksystä on tarkoitus
järjestää vielä laajempi yhteinen MAKO sparraustilaisuus.
Tavoitteena on saada 1. luonnosversio maakuntahallitukseen ennen
kesää, lausunnoille ja viralliselle kuulemiskierrokselle alkusyksystä, ja
maakuntahallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi marraskuussa.
Ministeriöön maakuntaohjelmat tulee jättää joulukuussa 2017.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Marita Mutka esitteli käynnissä olevaa MAKO -valmistelua
ja siihen liittyvää aikataulua. Edellisestä maakuntaohjelmasta teetetty
arviointi on otettu huomioon uutta MAKOa valmisteltaessa ja samoin
MAKO skenaariotyöpajan anti.
MAKO työryhmät ovat olleet erinomainen toimintamalli MAKO
valmistelulle ja työryhmissä esillä olleet kehittämisteemat ovat myös
hyvin linjassa yrityskentältä saatujen viestien kanssa.
MAKOn työstämistä jatketaan edelleen 28.4.-8.5.2017 kokoontuvissa
MAKO työryhmissä ja luonnos on tavoitteena saada vapaamuotoisesti
kommentoitavaksi vielä ennen syksyä. Virallinen kommenttikierros
toteutetaan lokakuussa.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu MYRille pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
Käydyissä keskusteluissa MAKO valmistelun todettiin sopivan hyvin
yhteen maakuntauudistusvalmistelun kanssa ja valmistelulle annettiin
kiitosta.
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Saavutettavuus asiat ja lentokentän tärkeys nousivat erityisesti esille.
Maakunnassa kannattaa tehdä työtä lentokentän eteen.
Esillä oli myös, että Sonet Botnian puitteissa on tehty pohjoismaista
yhteistyötä mm. sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa ja se voisi antaa
mielenkiintoista materiaalia myös maakuntaohjelmatyöhön.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi alustuksen sekä sen
pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.
Puheenjohtaja totesi yhteenvetonaan lentokenttäasian esillä pitämisen
tärkeyden.
Mathias Högbacka poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 11.25.
Jarmo Matintalo poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 11.30.
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20.4.2017/§9

9 § KOHEESIOPOLITIIKKA 2020+
Tulevaan ohjelmakauteen liittyvää keskustelua on käyty mm.
rakennerahastoja koskevassa seurantakomiteassa, sen sihteeristössä
sekä TEMin vetämässä EU4 -työryhmässä.
Yleinen maailmanpolitiikan tilanne saattaa tuoda muutoksia Suomen
valmistautumiseen ja aikatauluihin. Komission pitäisi antaa vuoden 2018
alussa esitys tulevan kauden rahoituskehyksistä. Brexit-neuvottelujen
odotetaan kuitenkin sitovan kapasiteettia siinä määrin, että aikataulun
pelätään viivästyvän oleellisesti. Useita isoja kysymyksiä on avoinna,
kuten se, jatketaanko jäsenmaksuissa myös tulevaisuudessa
1 %:n bkt-osuuksilla, mikä on koheesiopolitiikan osuus
kokonaisuudesta, miten hoidetaan pakolaiskysymys, turvallisuus, jne.
Selvää kuitenkin lienee, että budjetti pienenee merkittävästi vuoden
2021 alusta.
Suomen neuvotteluasetelmaa leimaa asema nettomaksajana. On
olemassa EU-tason yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan
kokonaisvaltainen rakenteellinen uudistus, jossa selkiytetään
jäsenvaltion ja komission vastuut. Olisivatko komission pääosastot jo
valmiita esim. yhteiseen varainhoitoasetukseen kaikille viidelle
rahastolle?
Kesäkuussa järjestettävä koheesiofoorumi on tärkeä tilaisuus tuoda
Suomen linjaukset näkyviin. Koheesioraportti annetaan
poikkeuksellisesti vasta syksyllä Viron puheenjohtajuuskaudella.
Suomen pj-kausi on syksyllä 2019, jolloin brexitin aiheuttaman
kassavajeongelman ratkaiseminen saattaa realisoitua. Se on myös
käytännössä viimeinen mahdollisuus saavuttaa yhteisymmärrys tulevan
kauden neuvotteluissa, mikäli ohjelmat aiotaan aloittaa vuonna 2021.
Jos tulevan kauden valmistelu viivästyy pahasti, voidaan uudet ohjelmat
saada käyntiin jopa vasta vuonna 2023.
Nyt on olennaista saada Suomen näkökulmia sisään komission
esitykseen sekä osoittaa, miten koheesiorahoituksella on saanut aikaan
muutoksia maassamme. Paikkaperustaisen lähestymistavan merkitys on
kasvussa, joka on hyvä muistaa myös maakuntauudistuksessa.
Yhteiset säännöt kaikille rahastoille olisi keskeistä hallinnon
yksinkertaistamiseksi. Hallinnollisen taakan osalta olisi huomioitava
paitsi ohjelman koko, myös suoriutuminen aikaisempina
ohjelmakausina. Maakohtaisten suositusten ratkaiseminen rr-varoilla ei
ole nettomaksajamaissa realistista. Lainat ja muut rahoitusinstrumentit
eivät voi myöskään olla ainoa relevantti kehittämisväline jatkossakaan.
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Tulevaisuuskeskustelua jatketaan valtakunnan tasolla mm. tulevassa
ylimääräisessä seurantakomitean kokouksessa ja siihen liittyvässä
aluekehittämisen ajankohtaispäivässä.

Tulevan kauden valmisteluun liittyvää keskustelua käytiin myös Itä- ja
Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmässä 21.3.
Aikataulullisesti OECD raportin julkaisuajankohta todettiin olleen hyvä,
koska sen tulokset voidaan ottaa huomioon uuden ohjelmakauden
valmistelussa. Raportti on seuraavalla seurantakomitean asialistalla
mahdollisesti esiteltävänä. Raportin keskeiset painotukset IP alueen
(Itä- ja Pohjois-Suomi) osalta ovat: paikkaperusteinen lähestymistapa,
älykkään erikoistumisen strategiat (ÄES), infrastruktuuri ja
liikenneyhteydet, palvelutuotanto, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta, sekä
maakuntauudistus mahdollisuutena.
ÄES -konseptin todettiin sopivan hyvin IP alueen kaltaisille alueille.
ÄES tulee jatkumaan erityisesti pienempien alueiden välineenä. NSPA
aluetta on ehdotettu jopa omaksi ohjelmakseen.
Komissio on myös pyytänyt esityksiä rajat ylittäviksi ohjelmiksi, sillä
uudella ohjelmakaudella ei tulle enää yhtä monta rajat ylittävää ohjelmaa
kuin nykyisellä ohjelmakaudella, joten tämäkin vaihtoehto on otettava
huomioon.
Suomen saanto voisi alustavien arvioiden mukaan tippua noin 10-15 %.
Harvaan asuttujen alueiden (IP alue) erityisasema tultaneen
huomioimaan jatkossakin. Valmistelua tehdään mm. TEMin vetämässä
EU4 työryhmässä, jossa Pohjois-Suomea edustaa Päivi Keisanen
Pohjois-Pohjanmaan liitosta.
Kuntaliitto on koonnut mm. seuraavia näkemyksiä 2020 jälkeisestä
koheesiopolitiikasta:
∂
∂
∂
∂
∂

koheesiopolitiikan tulee olla aktiivisessa roolissa EU:n
kilpailukyvyn kehittämisessä myös jatkossa
Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisasema ja potentiaali
tulee huomioida
koheesiopolitiikan tavoitteiden edistämisessä tulevaisuudessakin
sijansa sekä perinteisillä tukimuodoilla, että uusilla
instrumenteilla
alueellisen älykkään erikoistumisen tulee muodostaa pohja
kehittämiselle myös jatkossa
koheesiopolitiikan toteutuksen tulee lähteä entistä vahvemmin
paikallisesta ja alueellisesta osaamisesta ja potentiaalista
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Keski-Pohjanmaan kannalta on olennaisen tärkeää, että olemme mukana
Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteistyössä varmistaaksemme
mahdollisimman hyvät kehittämisresurssit alueelliseen kehittämistyöhön
myös jatkossa (sillä ainakaan toistaiseksi ei ole nähtävissä korvaavaa
kansallista rahoitusvälinettä tähän työhön).
OECD:n julkishallinnosta ja aluekehityksestä vastaava osasto on
yhteistyössä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkostoon kuuluvien
Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut katsauksen (ns. NSPA
raportin) Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteisistä haasteista ja
mahdollisuuksista sekä näitä koskevista suosituksista.
Raportti on osa OECD:n tuottamaa aluekatsausten sarjaa, johon liittyen
on julkaistu avaintulokset OECD:n vuoden 2016 katsauksesta ”OECD
Territorial Rewiew: ”Northern Sparsely Populated Regions”.
Esityslistan mukana on toimitettu suomenkielinen käännös
avaintuloksista. Raportti sisältää sekä Pohjoisia harvaan asuttuja alueita
koskevat yhteiset suositukset, että kansallisen tason suoritukset (Suomi,
Ruotsi, Norja).
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula alustaa asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu,
sekä merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski alusti asiaa.
Lyyskin kokouksessa läpi käymä TEM aineisto on toimitettu MYRrille
pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Yhteistyöryhmälle jaettiin kokouksessa OECD:n aluekatsauksen
”Pohjoisen harvaan asutut alueet” Keski-Pohjanmaan alueosio.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.
---
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20.4.2017/§10

10 § AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
Alkuvuoden 2017 EAKR ja ESR hakujen anti Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan 15.2. 2017 päättyneessä EAKR -haussa jätettiin 7
hakemusta, joista kahteen liittyi erillinen investointiosio. Esitettyjen
hankkeiden kokonaiskustannusarvio oli yhteensä 3,147 milj. € ja niissä
haettu EU ja valtio osuus yhteensä 2, 287 milj. €. Osa jätetyistä
hakemuksista on jo edennyt sihteeristö/MYR käsittelyyn ja loputkin on
tarkoitus saada käsittelyyn 18.5. kokoontuvaan sihteeristöön ja edelleen
1.6. kokoontuvaan MYRriin (MYR rajan ylittävät).
Keski-Pohjanmaan 1.3.2017 päättyneessä ESR haussa saatiin niin ikään
7 hakemusta, joiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2,6 milj. € ja
haettu ESR+valtio osuus 2,014 milj.€. Ensimmäiset ESR hakemukset
saadaan ilmeisesti MYR sihteeristön käsittelyyn 18.5. ja edelleen 1.6.
kokoontuvaan MYRriin. ESR:n osalta huolena on edelleen TL 5
(sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) heikko käyntiin lähtö ja
toimijoiden vähäinen kiinnostus ao. rahoituksen hyödyntämiseen.
Seuraavat EAKR ja ESR haut
Syksyn 2017 yhteiset EAKR ja ESR hakuajat on sovittu seurantakomitean
sihteeristössä

ESR haun päättyminen 3.10
EAKR haun päättyminen 5.10. (paitsi Itä-Suomessa 22.9.)
Keski-Pohjanmaalla jatketaan jatkuvan haun menettelyä vuonna 2017,
kuitenkin siten, että 15.2.2017 jälkeen saapuneet EAKR hakemukset
viedään päätösprosessiin vasta 5.10. päättyvän (ja mahdollisesti
teemoitettavan) EAKR haun yhteydessä.
Viestintä
Marraskuussa Jyväskylässä järjestettävässä ”Aluekehitys 100 vuotta” –
tilaisuudesta, on tarkoitus esitellä aluekehityksen menestystarinoita yli
maakunta- ja suuraluerajojen.
Alueilta toimitetut tarina-aiheet on kiteytetty kuuteen pääteemaan, jotka
ovat: Arktisuus, biotalous, digitalisaatio, kiertotalous, matkailu ja
valmistava teollisuus. Lisäksi ESR:stä tullee oma teema. Esim. ohjaamokonsepti on ilmeinen menestystarina, joka on herättänyt paljon
kiinnostusta Suomen ulkopuolellakin. Myös työelämän kehittämiseen
liittyviä teemoja voidaan nostaa esiin.
Tarkastustoiminta
kaikkiin välittäviin toimielimiin tehdään järjestelmätarkastus kuluvan
vuoden 2017 aikana
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Kevään 2017 kokouksia ja tilaisuuksia
∂
∂
∂
∂
∂

5.5.
Seurantakomitean sihteeristö
11.4.
Ylimääräinen seurantakomitea
1.-2.6. Euroopan komission Smart Regions -konferenssi, Helsinki
12.-13.6. Seurantakomitea Jyväskylässä
viikolla 45 Suomi 100 -tilaisuus aluekehittäjille Jyväskylässä

Ohjelmakausi 2007-2013
∂ lopullisten ohjelmakohtaisten maksatuslukujen valmistuminen on
vienyt todentamisviranomaiselta (TEM) ennakoitua pitempään eli
aivan maaliskuun 2017 lopulle saakka
∂ ohjelmien loppukertomukset (ml. Pohjois-Suomen EAKR
loppukertomus) saatiin myöskin viimeisteltyä vasta maaliskuun 2017
lopulla lopullisten maksatustietojen varmistuttua
∂ ohjelmakauden 2007-2013 sulkemisasiakirjat toimitettiin komissioon
31.3.2017 mennessä
∂ mikäli komissio hyväksyy P-S EAKR loppukertomuksen, voidaan
myös Keski-Pohjanmaan liiton koordinaatiovastuu P-S EAKR ohjelmasta 2007-2013 katsoa hoidetuksi (toki vielä mahdollisia
lisäselvityspyyntöjä sekä tarkastuksia voi ao. ohjelman osalta
ohjelma-alueelle, välittäviin toimielimiin ja hankkeisiin kohdentua).
Kaikki komissiolle toimitetut loppuraportit löytyvät TÄSTÄ.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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20.4.2017/§ 11

11 § MUUT ESILLE OTETUT AJANKOHTAISASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille
otetut ajankohtaiset asiat.
Helvi Riihimäki toivotti kaikkien Kallentorille muuttaneiden puolesta
MYR edustajat tervetulleiksi viralliseen uusien tilojen avajaistilaisuuteen
Kallentorille 16.6.2017 klo 11.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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20.4.2017/§ 12

12 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous on sovittu
pidettäväksi 18.5. ja MYR kokous alustavasti pidettäväksi 1.6.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa (esimerkiksi
maakuntauudistukseen liittyvät tarpeet) sekä järjestää tarvittaessa
yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä
käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee
sihteeristön seuraavan kokouksen tiedoksi.
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 1.6. klo 9.00.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
1.6. klo 9.00.
---
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