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Sihteeristö 3/2015

2.4.2015/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Wacklin ja Teppo
Rekilä.
---
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2§ MYYNNIN FOORUMI, KOTIMAAN JA KANSAINVÄLISEN KAUPAN MYYNTI- JA
MARKKINOINTIOSAMISEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAJAVERKOSTO
(300740)
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/KeskiPohjanmaan aikuiskoulutus
Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.5.2015-30.4.2017
Kokonaiskustannusarvio: 444 584 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Aikaisemmin toteutettujen hankkeiden (Vakaa kasvu ja Myynnin Foorumi esiselvitys) perusteella on yrityskentästä noussut esille selkeä tarve
laajamittaiseen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen alueella.
Tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on yhteistyössä tutkimus-, koulutus- ja
kehittäjäorganisaatioiden sekä osallistuvien yrityksien kanssa rakentaa
uudenlainen yhteistoimintamalli ja asiantuntijaverkosto, joka kehittää
myynti-, markkinointi-, kansainvälistymisosaamista ja ymmärrystä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Hankkeen aikana karsitaan koulutusorganisaatioiden päällekkäisyyksiä,
parannetaan ja kehitetään palvelujen laatua sekä sovitaan organisaatioiden välisestä työnjaosta.
Myynnin Foorumi tulee toiminnallaan vahvistamaan kasvuhakuisten
mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan myös aloittavia yrityksiä kansainvälisille
markkina-alueille.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Uudenlainen toimintaympäristö, jossa kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat kootaan alueellisesti yhteen
tuottamaan palveluja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin.
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2.4.2015/§2
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmä ovat tuotannollisten ja palveluyritysten myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt KeskiPohjanmaan kasvu-, mikro-, pk- sekä startup -yrityksissä. Hankkeeseen
tavoitellaan mukaan 9 erityyppistä pilottiyritystä.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Ydinryhmän perustaminen ja verkoston yhteiset pelisäännöt
2) Hankkeesta tiedottaminen
3) Workshopit ja keskustelutilaisuudet sekä osallistujayritysten valinta
pilottiprojekteihin
4) Yrityskohtainen myynnin ja markkinoinnin tutkimus-, kehittämis- ja
valmennustarpeen määrittely
5) Koulutusorganisaatioiden ja alan yritysten osaamis- ja resurssikartoitus sekä tarjonta tarvittavasta myyntiin ja markkinointiin liittyvästä tutkimus-, kehittämis-, ja valmennustoiminnasta
6) Pilotit (9 yritystä)
- työpaketti 1: Myyntiin ja markkinointiin liittyvä tutkimustoiminta
- työpaketti 2: Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
- työpaketti 3: Myynnin ja markkinoinnin valmennus
7) Pilottitutkimuksien, kehittämistöiden ja valmennuksien kautta kootaan verkostotoimijoiden osaaminen yhteiseksi palvelutarjottimeksi, josta kootaan asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto perustettavan Myynnin Foorumin tarjontaan
8) Tuloksena on Myynni Foorumi, kotimaan ja kansainvälisen kaupan
myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Määrälliset tavoitteet
Pk-yritykset hankkeessa, jossa keskeinen tavoite yrityksen kasvu ja
kansainvälinen liiketoiminta
Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientimarkkinaalueelle tuen seurauksena
Pk-yritykset, joissa merkittävä tuella aikaansaatu liikevaihdon kasvu
tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset

9
5
9
5
50

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa aktivoidaan pieniä naisvetoisia yrityksiä kehittämään toimintaansa ja huomioidaan naisvetoisten mikroyritysten myynnin ja markkinoinnin erityistarpeet.
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Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen
· Taloudellinen kestävyys
Hankkeella on vaikutusta erityisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen.
· Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hanke edistää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Hankkeeseen voivat
osallistua alueen yritykset sukupuoleen ja kansalaisuuteen katsomatta.
Hanke lisää elinkeinojen kannattavuutta ja siten edistää alueen ihmisten hyvinvointia.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen pysyvänä vaikutuksena on elinkeinoelämän tarpeita palveleva
myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon perustettu
asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi. Asiantuntija
- ja toimijaverkosto muodostuu koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä
neuvonta- ja tukipalveluiden asiantuntijoista. Asiantuntijapalveluja tullaan kehittämään jatkossa jatkuvasti hankkeessa luodun tuottajaverkoston toimesta.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

257 374
90 300
35 139
61 771
444 584

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Kosek, Kase, Kannus 88 916
- Centria (omarahoitus) 13 980
- Koulutusyhtymä (omarahoitus) 4 000
Muu julkinen (KYC omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

311 208
106 896

70 %
24 %

4 250
1%
22 230
5%
444 584 100 %

Kuntarahoittajat ovat tehneet hankkeesta myönteiset päätökset (Kosek
21.1., Kaustisen seutukunta ja Kannus 10.2.)
Yritysrahoitussopimukset tehdään, kun mukaan tulevat yritykset selviävät.
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Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta TL 1 (erityistavoite 2.1). Koska hankkeelle esitetty
julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Perustelu: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian kantava teema ja päätavoite on tukea pk-yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä sekä alueen
työllisyyttä. Hanke tukee kaikin tavoin pk-yritysten kansainvälistymistä
tarjoamalla laajan asiantuntijaverkoston kehittämistyökaluineen yritysten
avuksi. Tätä kautta mahdollistetaan myös työllistävä vaikutus.
Käsittely: Käsittelyn yhteydessä todettiin, että Toholammin kunta on
tehnyt hankkeesta kielteisen kuntarahapäätöksen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen toteutettavaksi
Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta TL 1 (erityistavoite 2.1). Koska hankkeelle esitetty julkinen
rahoitus ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi Toholammin kielteinen kuntarahapäätös.
---
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3 § PIHVIPERHO STARTTAA –KEHITTÄMISHANKE (300883)
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
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:
1.2.2015-30.9.2016
Kokonaiskustannusarvio: 80 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Suomessa tuotettiin vuonna 2013 noin 80 miljoonaa kiloa naudanlihaa.
Keski-Pohjanmaa on keskeistä naudanlihatuotantoaluetta, jonka osuus
tuosta kokonaistuotannosta on 12,2 % eli noin 9,7 miljoonaa kiloa. Keski-Pohjanmaalla on yhteensä 250 naudanlihatuotantoon suuntautunutta
tilaa. Lisäksi myös maitotiloilla tuotetaan merkittävä määrä naudanlihaa
maidontuotannon ohessa. Kotimainen naudanliha kattaa nyt 80 % kulutuksesta. Korkean omavaraisuusasteen säilyttäminen on tärkeä kansallisen ruokahuollon sekä kilpailukykyisen hinnoittelun turvaamiseksi. Jotta
voimme säilyttää edes nykyisen omavaraisuusasteen ja ylläpitää tuotannon kannattavuutta, alalle tarvitaan uusia innovaatioita ja toimintamalleja.
K-P:n koulutusyhtymä on vuoden 2014 lopulla tehnyt strategisen päätöksen naudanlihatuotannon ottamisesta yhdeksi koulutusyhtymän Perhon yksikön kärkiosaamisaloista. Kehittämällä Perhoon naudanlihatuotannon innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristö vastataan sekä naudanlihasektorin, erityisesti emolehmätuotannon kehittämistarpeisiin että
vahvistetaan ammatillista koulutusta Keski-Pohjanmaalla.Perhon yksikkö soveltuu sopii tähän rooliin hyvin paitsi nykyisen infransa, myös sijaintinsa puolesta keskellä laajempaa naudanlihatuotantoaluetta. Toimivan yhteistyön rakentamista tutkimuksen kanssa nopeuttavat jo olemassa
olevat nautapuolen verkostot sekä Biolaakso-yhteistyö.
PihviPerho starttaa –kokonaisuuteen sisältyy kaksi hanketta: PihviPerho
starttaa kehittämishanke ja PihviPerho starttaa investointihanke.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on naudanlihantuotannon innovaatio-, osaamis- ja
pilotointiympäristön käynnistäminen Perhoon. Hankkeessa sitoutetaan
keskeiset sidosryhmät mukaan naudanlihatuotannon kehittämiseen ja
luodaan toimivat verkostot ja yhteistyökuviot.
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2.4.2015/§3
Pitkän aikavälin vaikutuksena
1) KPEDU:n Perhon yksiköstä kehittyy valtakunnallinen naudanlihatuotannon innovaatio-, osaamis-, ja pilotointiympäristö
2) edistetään naudanlihaa tuottavien tilojen hallittua kasvua ja tuotannon kannattavuutta
3) edistetään laajaperäiseen laiduntamiseen ja heikompituottoisten alueiden hyödyntämiseen perustuvaa naudanlihatuotantoa, jossa väkirehun käyttö on minimissä (GreenGrass –tuotanto)
4) naudanlihatuotannon osaaminen kehittyy, yritystoimintaa johdetaan
ammattimaisesti ja liiketoiminta on kannattavaa
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Naudanlihatuotannon huippuosaajien joukko tutkimuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa on valtakunnallisesti todella pieni ja verkostoituminen on heikkoa. Naudanlihatuotannon koulutuksessa on suuria kehittämistarpeita sekä toisella asteella että ammattikorkeakouluissa. Suomessa
ei ole ainoatakaan opetusmaatilaa, joissa olisi asianmukainen ja riittävä
infra monipuoliseen naudanlihatuotannon koulutuksen järjestämiseen.
Alalla ei ole myöskään selkeästi julkisia toimijoita, jotka ottaisivat vastuuta naudanlihatuotannon koulutuksesta ja kehittämisestä yhteistyössä
tutkimuksen kanssa. Myös elinkeinoelämä tarvitsee demostraatiopaikkaa, jossa voidaan kokeilla uusia asioita. Luonnonvarakeskuksen Siikajoen toimipiste (ent. MTT Ruukki) tekee nautatutkimusta ainoana toimijana Suomessa. Se on ainoa julkinen paikka, jossa on tutkimuseläiminä
lihanautoja, mutta sielläkään ei ole emolehmiä. Tutkimusyhteistyön
kautta saataisiin myös emolehmäpuolelle tietoa, jota voidaan todentaa ja
testata esimerkiksi Perhossa ja levittää edelleen kentälle. Myös tutkimuslaitteiden yhteiskäyttö voisi olla mahdollista.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen naudantuottajat, erityisesti
emolehmätuottajat, alan opiskelijat sekä naudanlihatuotannon kehittäjäorganisaatiot, rotuyhdistykset ja muut alan toimijat.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
- tiedottaminen hankkeesta nautasektorin toimijoille ja yhteistyöneuvottelut
- tutustumisvierailut (mm. Siikajoen tutkimusnavetta, tilavierailut),
seminaarit (mm. Nauta-akatemia Sotkamossa, Nautaparlamentti
Tampereella jne.)
- innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristön suunnittelu yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä siihen
liittyvä tiedon hankinta ja taustatyö
-
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-

toimintamallien uudistaminen opetusmaatilalla, muutostöiden
suunnittelu, dokumentointi- ja mittausjärjestelmien luominen ja
ohjeistaminen
investointihankkeessa hankittujen laitteistojen testaus
tutkimusaiheiden ja tutkimusyhteistyön kartoitus ja suunnittelu
esittely ja markkinointi ammattikorkeakouluille sekä harjoittelijarekry
mahdollinen valtakunnallinen Nautaparlamentin järjestäminen
Perhossa
uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu
tiedotusaineiston tuottaminen ja projektista tiedottaminen
loppuraportointi

Määrälliset tavoitteet
Uudet t&k -työpaikat
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –
toiminnan tai t&k&i –yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen työntekijöissä sekä kohderyhmässä on kumpaakin sukupuolta.
Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen
· Ekologinen kestävyys
Hanke edistää luonnon monimuotoisuutta. Hankkeessa mm. mallinnetaan kestävää nurmen laiduntamistekniikkaa ja viljelytapaa.
· Taloudellinen kestävyys
Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan aineettomia palveluja
· Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Laiduntamistekniikan kehittymisen kautta emolehmiä hyödynnetään
maaseudun kulttuuriympäristön ylläpidossa
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa luodun t&k&i –ympäristön kehittämistä jatketaan Perhossa
aktiivisesti hyödyntäen hankkeessa saatuja kokemuksia. Yhteistyössä
elintarvikealan kanssa ollaan mukana kehittämässä myös jatkojalostusta.
Koulutusyhtymä jatkaa Perhon emolehmälauman kasvattamista ja koulutilan viljelysuunnitelmissa huomioidaan naudanlihatuotannon tarpeet.
Perhossa jo olevaa kosteikkoaluetta ylläpidetään ja kehitetään malliympäristönä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

52 800
11 000
3 528
12 672
80 000

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Perhon kunta 10 000
- Kaustisen skt muut kunnat yht 20 000
- KPEDU (omarahoitus) 4 000

56 000
24 000

Yhteensä

80 000 100 %

70 %
30 %

Kuntarahoituksesta on hakijan (KPEDU) omarahoitusta 5 %. Muu kuntarahoitus on jaettu siten, että Perhon kunnan osuus on 50 % ja loput
kuntarahoituksesta on jaettu muiden Kaustisen seutukunnan kuntien
kesken naudanlihan tuotantomäärän suhteessa (Tiken tilasto 2013).
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on tehnyt hankkeen kuntarahaosuudesta myönteisen päätöksen 4.2.2015.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1).
Perustelu: Hanke kohdistuu vahvasti maakuntaohjelman kehittämisteemaan Osaava maaseutu ja sen kautta painopisteeseen luonnonvara-alan
innovaatioympäristöjen kehittäminen. Hanke ei kohdistu suoraan osaamisintensiiviselle toimialalle. Kuitenkin noin 10 prosenttia maakunnan
työssäkäyvistä työskentelee alkutuotannossa, joten kyseessä on merkittävä työllistävä toimiala maakunnassa. Hanke toteutetaan tiiviisti ylialueellisessa tutkimus- koulutus ja kehittämisyhteistyössä ja myös maatilayritykset ovat alusta asti toiminnassa mukana.
Käsittely: Käsittelyn yhteydessä todettiin, että Toholammin kunta on
tehnyt hankkeesta kielteisen päätöksen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen toteutettavaksi
Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1). Merkittiin tiedoksi ja huomioon
otettavaksi Toholammin kunnan kielteinen päätös.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4 § PIHVIPERHO STARTTAA –INVESTOINTIHANKE (300886)
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
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:
1.2.2015-30.9.2016
Kokonaiskustannusarvio: 20 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
PihviPerho starttaa –kokonaisuuteen sisältyy kaksi hanketta: PihviPerho
starttaa kehittämishanke (300883) ja PihviPerho starttaa investointihanke
(300886).
PihviPerho –starttaa kokonaisuuteen liittyvät investoinnit tulee perustaa
järjestelmäteknistä syistä EURA2014 -järjestelmään erillisenä hankkeena ja liittää koontitunnuksella kehittämisosioon.
Hankekokonaisuuden kuvaus ja kokonaistavoitteet on tuotu esille PihviPerho starttaa –hankkeen kehittämistosiossa (§ 3).
Investointiosion tavoitteet
PihviPerho starttaa –hankkeen investointiosioissa hankitaan naudanlihatuotannon innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristön käynnistämiselle
välttämättömät laitteet ja kalusto.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
PihviPerho starttaa –hankekokonaisuuden kone- ja laitehankintojen toteuttaminen.
Kustannusarvio (€)
Kone- ja laiteinvestoinnit
Yhteensä

20 000
20 000

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- KPEDU (omarahoitus) 1 000
- Perho 2 500
- Kaustisen stk muut kunnat yht 2 500
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

14 000
6 000

70 %
30 %

20 000 100 %

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Kuntarahoituksesta on hakijan (KPEDU) omarahoitusta 5 %. Muu kuntarahoitus on jaettu siten, että Perhon kunnan osuus on 50 % ja loput
kuntarahoituksesta on jaettu muiden Kaustisen seutukunnan kuntien
kesken naudanlihan tuotantomäärän suhteessa (Tiken tilasto 2013).
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on tehnyt hankkeen kuntarahaosuudesta myönteisen päätöksen 4.2.2015.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy PihviPerho
starttaa investointihankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1.)
kiinteänä osana kehittämishanketta.
Perustelu: PihviPerho starttaa investointiosio sisältää kehittämisosion
kannalta välttämättömät pienimuotoiset investoinnit, jotka on tarpeen toteuttaa suunnitellun innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristön mahdollistamiseksi.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi PihviPerho starttaa investointihankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1.) kiinteänä osana
kehittämishanketta. Merkittiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi Toholammin kunnan tekemä kielteinen päätös.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5 § BIOLAAKSO II – KEMIAN JA BIOTALOUDEN OSAAMISKESKITTYMÄ (300841)
Päähakija:

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Osatoteuttajat:
Centria ammattikorkeakoulu
Geologia tutkimuskeskus
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Luonnonvarakeskus
Teknologiakeskus KETEK Oy
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:
1.3.2015-28.2.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaan maakunta
Kokonaiskustannusarvio: 693 037 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Luonnonvaroiltaan rikkaan Keski-Pohjanmaan yrityskanta kattaa arvoketjun alkutuotannosta jalostuksen kautta lopputuotteiden markkinointiin
asti. Suomen kansantaloudelle biotaloudella on jo nyt suuri merkitys,
mutta tavoitteena on kasvattaa sen merkitystä edelleen.
Keski-Pohjanmaan alueella olevaa julkista tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria on käytetty menestyksekkäästi kemian ja biotalousalan tutkimus- ja kehitystyössä uusimman tiedon ja osaamisen avulla. Kemian
osaaminen lähteekin mineraaleista ja raaka-ainejalostuksesta ja jatkuu
tuotteiden kautta kestävän kehityksen mukaiseen kierrätykseen ja uudelleen käyttöön asti. Kemian osaamisella tulee olemaan avainasema myös
uusien biomassapohjaisten tuotteiden valmistuksessa.
Tavoitteet
Biolaakso II –hankkeen päämääränä on kasvattaa Keski-Pohjanmaan
alueen ja samalla koko Suomen kilpailukykyä kemiaan ja biotalouteen
liittyvän uuden osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan avulla, ja
rakentaa Keski-Pohjanmaalle valtakunnallisesti vaikuttava osaamiskeskittymä.
Hankkeessa kehitetään Keski-Pohjanmaan tutkimusalustoja ja syvennetään infrastruktuuriyhteistyötä päällekkäisten hankintojen vähentämiseksi ja yhteiskäytön syventämiseksi. Hankkeessa pyritään myös osaltaan
tukemaan alueella uusien liiketoimintamahdollisuuksien muodostumista
ja pk-yritysten elinvoimaisuutta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeessa luodaan vahva pohja Biolaakson toiminnalle ja uutta yhteistyötä sekä alueen toimijoiden välille että muiden toimijoiden kanssa.
Biolaaksolle luotava ainutlaatuinen osaamisprofiili tuo lisäarvoa niin
alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius taustayliopistoineen, Centria ammattikorkeakoulu, Geologian
tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus ja Teknologiakeskus Ketek Oy, näissä toimivat asiantuntijat, tutkijat,
opettajat jne., sekä muut hankkeen toimintaan osallistuvat tahot, kuten
yritykset.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
TP 1: Osaamiskeskittymän tutkimuksellisten kärkien kirkastaminen
(KYC koordinoi)
TP 2: Keski-Pohjanmaan tutkimusalustojen kehittäminen ja infrastruktuuriyhteistyön syventäminen (Centria koordinoi)
TP 3: Elinkeinolähtöinen toiminta, yritysrajapinnat (Ketek koordinoi)
TP 4: Tunnettuuden lisääminen ja vaikuttaminen sekä hankkeen koordinointi ja hallinto (KYC koordinoi)
Määrälliset tavoitteet
Muuta tukea kuin rahoitusta saaneet yritykset
Uudet tutkimus tai t&k -työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –toiminnan tai
t&k&i –yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten
kanssa
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristössä yhteistyötä tekevät yritykset

10
4
10
10
1
2
10

Horisontaaliset periaatteet (tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Hankkeella on erityisesti välillisiä vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Koko hankkeen päämääränä on lisätä luonnonvarojen kestävää käyttöä, resurssitehokkuutta ja lisätä kiertotalouden
mahdollisuuksia. Biojalostuksen ja energiatuotannon uudet konseptit
mahdollistuvat alueella, jossa on läsnä mittava teollinen infrastruktuuri
ja runsaasti biomassoja. Alkutuotannon ja suurteollisuuden muodostama
ekosysteemi mahdollistaa kiertotalouden uusia ketjuja, joilla voi olla
paikallisesti erittäin suuri merkitys.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Biolaakso II –hankkeen toimintaa jatketaan hankkeessa hyväksi katsottujen käytäntöjen mukaan yhteisten hankkeiden ja tutkimusten parissa.
Yhteisten tutkimusalustojen hyödyntämistä jatketaan ja niitä kehitetään
tarpeen mukaan. Hankkeessa alueen yritysten kanssa luotujen toimivien
yhteistyökäytänteiden hyödyntämistä jatketaan tukien uusia innovaatioita sekä alueen elinkeinoelämää ja uusien yritysten syntymistä.
Biolaakson tunnettuuden lisäännyttyä osatoteuttajien mahdollisuudet
löytää uusia kumppaneita kasvaa, jolloin alueelle kohdistuva rahoitus,
uudet kumppanuudet ja alueelle tulevat uudet osaajat lisääntyvät ja kasvattavat kemian ja biotalouden osaamiskeskittymän merkittävyyttä.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

495 994
60 000
18 000
119 043
693 037

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Kosek 118 639
- Kannus 14 320
- Kase 40 300
- Centria (omarahoitus) 4 730
- K-P koulutusyhtymä (omarahoitus) 4 668
- Ketek (omarahoitus) 5 398
Muu julkinen rahoitus
- Jyväskylän yliopisto (omarahotus) 10 138
- GTK (omarahoitus) 5 126
- Luonnonvarakeskus (omarahoitus) 4 592
Yhteensä

485 126
188 055

70 %
27,1 %

19 856

2,9 %

693 037

100 %

Sekä Kosek, Kannus että Kase ovat tehneet hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1). Koska hankkeelle esitetty
julkinen tuli ylittää 400 000 € hanke viedään edelleen yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi.
Perustelu: Biotaloudesta ennakoidaan Suomen uutta kasvualaa. Hanke
tukee täysin Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä myös Suomen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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biotalousstrategiaa. Toiminnalla vahvistetaan omien luonnonvarojen
hyödyntämistä sekä niiden jalostamista kestävällä tavalla.
Hanke konkretisoi maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa huomioiden arvoketjut yksittäisistä tuottajista suurteollisuuteen sekä lisää
tieteellisen, kaupallisen, ekososiaalisen, aluesuunnittelun sekä muiden
näkökulmien vuoropuhelua.
Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana kaikki alueen julkiset t&k&i –
toimintaa harjoittavat kehittämisorganisaatiot. Hankkeeseen sisältyy
elinkeinolähtöinen yritysrajapinnassa toimiminen. Yritykset ovat mukana hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmissä ja siltä saadut signaalit käynnistävät toimenpiteitä, jotka jalostuvat yritysten omina konkreettisina
kehittämiskohteina ja yritysten omana hanketoimintana.
Käsittely: Todettiin, että osatoteuttajista Ketek vastaa hankkeen yrityskytkennästä. Yritysrajapinnassa toimivina tahoina elinkeinoyhtiöt tulee
kytkeä mukaan tähän työhön. Todettiin myös, että yhteishankkeessa
päähakija ja muut osatoteuttajat vastaavat kokonaisuudesta, siinä tapauksessa, että joku osatoteuttajista ei pysty vastaamaan osuudestaan.
Hankkeella todettiin olevan vahva liittymäpinta mm. ylimaakunnallisena
hankkeena valmistelussa olevaan ”Biojalostuksen arvoketjut”- hankkeeseen sekä Interreg -ohjelmaan jätettyyn hakemukseen, joissa molemmissa on yhteistyökumppaneina mukana sekä Oulun että Joensuun yliopistot. Kaikkinensa asian ympärille on tutkimuspuolella syntymässä varsin
hyvä kokonaisuus. Biolaakso kokonaisuuden toivotaan ”poikivan” hyviä
hankkeita jatkossa myös maaseuturahaston puolelle.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen toteutettavaksi
Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta TL 2 (erityistavoite 4.1). Koska hankkeelle esitetty julkinen
tuli ylittää 400 000 € hanke viedään edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HAKEMUSTILANNE (EAKR, ESR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
on 24.4. mennessä virallisesti jätettynä 6 EAKR hakemusta ja 12 ESR
hakemusta, joista ei ole vielä sihteeristön/MYRrin lopullista päätöstä
tehtynä.
Keski-Suomen ELY-keskuksen viimeisin ESR haku on päättynyt 16.2.
ja siinä jätetyt hakemukset ovat laskuissa mukana.
Keski-Pohjanmaan liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteinen
EAKR haku on auki 29.3. saakka. Tähän liittyen järjestelmässä on useita
EAKR hakemuksia, jotka ovat hakijoilla vielä valmisteluvaiheessa ja jättämättä virallisesti rahoittajille.
Keski-Pohjanmaan liitolle 24.4. mennessä jätetyt EAKR hakemukset, joita ei ole vielä käsitelty sihteeristössä:
Numero Hankkeen nimi
TL 1
300774 Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset
Kiinan markkinoille – selvityshanke
TL 2
300830 Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)
300928 Litiumin geokemiallisten etsintämenetelmien kehittäminen (LIGEO)
300956 Biojalostuksen arvoketjut (ylimaakunnallinen)
300976 Biopro
301153

Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC

Hakija
Kosek

Jyväskylän
yliopisto/KYC
GTK
Jyväskylän
yliopisto/KYC
K-P koulutusyhtymä
Centria

Keski-Suomen ELY-keskukselle 24.3.2015 mennessä jätetyt ESR hakemukset, joita ei ole vielä käsitelty sihteeristössä (tai joista ei ole vielä
lopullista sihteeristö/MYR päätöstä):
TL 3
100299
100305

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen
Ohjuri

K-P koulutusyhtymä
K-P koulutusyhtymä
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100535
101278
101388

SORMUS-Sosiaalisella muotoilulla uusia
ratkaisuja ja menetelmiä työllistämistoimintaan
KASEPAJA

101472

INTEGRA –työvalmennuksen keinoin
työmarkkinoille
MUKANA

101515

Matkalippu maailmalle!

101579

Keski-Pohjanmaan koordinaatiohanke

TL 4
100202
101400
101514
TL 5
100954

Kokkotyösäätiö
Kaustisen seutukunta
Kokkotyösäätiö
K-P koulutusyhtymä
Nuorisokeskus
Villa Elba Oy
Etelä-Savon
ELY

LIKE-Liiketoiminnan kehittämisen (KTM)
akateeminen opintopolku
STILL-Smart Technology Innovation
Learning Lessons
Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku

Jyväskylän
yliopisto/KYC
K-P koulutusyhtymä
K-P koulutusyhtymä

Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden
vahvistamiseksi (TIPS)

Jyväskylän
ylipisto /KYC

Seuraava ESR –haku on tarkoitus avata kesällä 2015. Haun painotuksista
on hyvä avata keskustelu jo hyvissä ajoin.

Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa käytiin läpi kokonaishakemustilanne (EAKR,
ESR) kattaen myös 29.3. päättyneessä EAKR haussa saadut hakemukset.
Keskustelussa esille nousi mm. seuraavaa:
- EAKR hakemuksia saatiin juuri päättyneessä teemahaussa 16 (liitto
12 ja K-S ELY 4)
- todettiin, että K-P liitto käsittelee ensisijaisesti teemoihin jätetyt hakemukset, ja vasta toissijaisesti niiden ulkopuolella jätetyt
- seuraavan ESR haun suunnittelu käynnistyy Keski-Suomen ELYssä
huhtikuun aikana ja suunnitelmiin tullaan pyytämään alueelliset
kommentit
- seuraavassa ESR haussa painotetaan erityisesti toimintalinjaa 5, jossa
ei vielä juurikaan hanketoimintaa käynnistymässä (kaipaa myös
markkinointia)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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-

todettiin, että valtion tutkimuslaitosten osalta ”trendinä”on ohjaus
hakemaan rahoitusta eri rahoitusvälineistä, joka näkyy myös jätetyissä EAKR hakemuksissa; hankkeista on löydyttävä kuitenkin aina
hyöty alueen elinkeinoelämälle

Sihteeristön päätös: Merkittiin hakemustilanne ja käyty keskustelu tiedoksi.
---
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7 § YRITYSTUKIA KOSKEVA RAPORTOINTI SIHTEERISTÖLLE JA MYRRILLE
TEHDYT YRITYSTUKIPÄÄTÖKSET (EAKR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Keski-Pohjanmaata koskevia
päätöksiä 24.3.2015 mennessä seuraavasti:

Kaustinen
Kokkola
Veteli
Yhteensä

Myönnetty
Hankkeita
(EAKR+valtio)
428 980
5
981 150
8
497 810
2
1 907 940
15

Päätöstieto on kumulatiivinen ohjelmakauden käynnistymisestä lähtien (eli ajalta
16.9.2014-24.3.2015).

Esityslistan mukana on jaettu lisäksi listaus myönnetyistä yritystuista
toimialoittain.
HAETUT EAKR YRITYSTUET AJALLA 1.1.2015-19.3.2015
Kannus
10 Elintarvikkeiden valmistus
Kaustinen
25 Metallituotteiden valmistus (pl.
koneet ja laitteet)
75 Eläinlääkintäpalvelut
Kokkola
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut)
35 Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
63 Tietopalvelutoiminta
96 Muut henkilökohtaiset palvelut
Kaikki yhteensä

22 620
22 620
52 500
17 500
35 000
417 182
187 432
85 125
60 625
84 000
492 302

Vuotta 2015 ennen saapuneista ja käsittelyssä olevista hakemuksista
2014-2020 ohjelmaan on informoitu sihteeristön edellisessä kokouksessa. Niissä haettu tuki oli yhteensä 5,6 milj. €.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Jatkossa pyydetään kumulatiivinen tieto kaikista sisällä olevista hakemuksista (kattaen myös vuonna
2014 käsittelyssä olleet) kokonaiskuvan helpottamiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Toimielin

Kokouspvm

Sivu
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8 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN YHTEINEN EDUNVALVONTAKIRJELMÄ
TYÖ- JA ELINKEINOMISTERIÖLLE
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen edunvalvontakirjelmä
TEMille
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät, että Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy toimenpiteisiin yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksissa ilmenneen ongelman vuoksi.
Maakunnat edellyttävät lisäksi, että ministeriö korjaa tukikäytännöt yritysten kansainvälistymisavustuksissa koko maata tasapuolisesti kohtelevaksi.
Esityslistan mukana on jaettu TEMille osoitettu Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien yhteinen kirjelmä.
Kirjelmään liittyy myös seuraavassa pykälässä (§9) käsittelyssä oleva
Työ- ja elinkeinoministeriö kirje 25.3. koskien seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin TEMille 30.3. toimitettu kirjelmä tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
Todettiin lisäksi, että liitto käy Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa keskustelun yritysten kansainvälistymisavustuksen (kansallinen määräraha
800 000 €) kohdentamisesta Keski-Pohjanmaan/Pohjanmaan kesken.
---
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9 § SEUDULLISTEN KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLI TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKAN
EDISTÄMISESSÄ
Elinkeinoministeri Vapaavuori on käynnistänyt selvityshankkeen,
jonka tavoitteena on saada näkemyksiä kehittämisyhtiöiden roolista
yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Selvityshenkilöksi on kutsuttu kaupunkineuvos Markku Andersson.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kirjeellään 25.3. selvitystyön taustaksi mm. maakunnan liittojen ja ELY-keskusten näkemyksiä toimeksiannon mukaisiin asioihin, kuten
·
·

mikä on kehittämisyhtiöiden/-liikelaitosten nykytila, rooli ja edellytykset kuntien ja valtion työ- ja elinkeinopolitiikan toteuttamisessa?
mikä olisi alueilla tarkoituksenmukaisin tapa järjestää yritysten kehittäminen ja elinkeinojen uudistamien ottaen huomioon yritystoiminnan
tarpeet, yleinen taloustilanne ja aluehallinnon kehitysnäkymät?

Kommentit ja ehdotukset tulee toimittaa 09.04.2015 mennessä ministeriöön.
Esityslistan mukana on jaettu asiaa koskeva Työ- ja elinkeinoministeriön
kirje 25.3.2015.
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy asiaan liittyvän keskustelun sekä
merkitsee tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Anne Pesola/Kosek alusti asiaa kehittämisyhtiöiden näkökulmasta todeten, että taustalla on deminimis kysymystä isompi kokonaisuus, eli yrityspalveluiden laajempi uudelleen järjestäminen Suomessa v. 2015. Tämä pitää sisällään mm. kehittämisyhtiöiden ja valtionhallinnon yrityspalveluiden yhteistyön syventämisen. Valtionhallinnon roolina Pesola näki pääasiassa rahoittajan viranomaistehtävät, koska resursseja yritysten neuvontaan tai kehittämiseen ei enää käytännössä ole. Kehittämisyhtiöiden roolina Pesola näki varsinaisen kehittämistyön lisäksi
yritysten laaja-alaisen tukemisen ja neuvontatyön, sekä avustamisen kaikessa rahoituksen hakemiseen liittyvässä toiminnassa. Pesola totesi, että
kehittämisyhtiöt ovat valmiita sopimuspohjaisesti ja tietyllä resursoinnilla ottamaan lisätehtäviä vastaan.
Sihteeristölle on toimitettu pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä kokouksessa esitetty alustusmateriaali.
Petri Jylhä/Kase piti Pesolan esitystä erinomaisena todeten samalla, että
myös TYPit (työvoiman palvelukeskukset) ovat jatkossa kuntien vastuulla ja myös yrityspalveluiden kehittäminen on valtion tahoilta suunniteltu nidottavaksi tähän pakettiin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Kaj Lyyski/K-P liitto otti esille liiton teknisen tuen resurssien vähenemisen todeten, että keskustelu myös tästä on syytä käynnistää alueella
(kunnat, maakuntahallitus). Rahoittajan valmistelutyö on kasvanut valtavasti sekä liitossa että ELYissä ja väkeä on jatkossa yhä vähemmän hoitamaan asioita. Kyse on alueen edunvalvonnasta. Lyyski nosti myös esille Keski-Pohjanmaan jo nykyisellään suhteellisen hyvän ja toimivan yrityspalvelujärjestelmän. Muutoinkin hän näki, että olemme K-P:lla ajan
hermolla ja oikeiden asioiden päällä mm. Barents alueen mahdollisuuksien ja Biolaakson osalta. Maakuntalähtöisellä toimintatavalla on alueellamme saatu hyvää kehitystä aikaiseksi 2000-luvulla. Alueen toimijoiden työ on ollut enemmän kuin kiitettävää ja tulokset näkyvät KeskiPohjanmaan kehityksessä (tilastot). Tästä kuullaan lisää mm. liiton 9.4.
järjestämässä ennakointiseminaarissa, jossa yhtenä puhujana on arvostettu tutkija Timo Aro.
Sirkku Wacklin/Pohjanmaan ELY-keskus totesi maaseuturahaston näkökulmasta, että yhteistyö kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien kanssa
on ehdoton edellytys heidän työlleen. Hän totesi Anne Pesolan esittämän
kuvion olevan pitkälti vastaava kuin leader toiminnassa on käytössä
(valmistelu leader ryhmien toimesta ja viranomaistehtävät ELY/Mavi).
Wacklin kantoi huolta myös Kokkolan ELY-toimiston 25 % henkilöstöpoistumasta ja Kokkolan ja Vaasan toimistojen kohtalosta ylipäätään.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Todettiin, että liitto kokoaa lausuntonsa Anne Pesolan alustusmateriaalin ja
Kaj Lyyskin ajankohtaiskatsauksen pohjalta.
---
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10 § AVOINNA OLEVAT VALTAKUNNALLISET HAUT
KOTONA SUOMESSA – VALTAKUNNALLINEN ESR HAKU
AVOINNA AJALLA 23.3 -22.5.2015
Hämeen ELY-keskus on avannut Kotona Suomessa toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisen ESR-haun koskien Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelman toimintalinjaa 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitetta 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
Haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joissa mallinnetaan alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuutta erityisesti kotoutumislain soveltamisalaan kuuluville maahanmuuttajille.
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että
erityisesti Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku hankeosion tavoitteiden mukaisia.
Rahoitusta voivat hakea työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan
liittyvät organisaatiot.
Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet:
Kotona Suomessa – hankeen pilottien sisältökuvaus 23.3.2015 (pdf)
Hakijan ohje, yleiset ohjeet (pdf)
OKM:N HALLINNONALAN VALTAKUNNALLINEN ESR HAKU
AUKI 23.2.-17.4.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset
toimet eli Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Tämänkertainen hankehaku avataan neljässä toimenpidekokonaisuudessa. joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin
hakuasiakirjoissa esitetään.
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaihetta ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
· Osuvaa osaamista (hakemuksen P-P ELY-keskukselle)
· Kotona Suomessa (hakemukset P-P ELY-keskukselle)
· Osallistamalla osaamista (hakemuksen osoitetaan P-P ELYkeskukselle)
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Erityistavoite 9.2 Kasvu ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan
ja laadun parantaminen
· Luovaa osaamista (hakemuksen Hämeen ELY-keskukselle)
Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf 138 kt) löytyvät rakennerahastot-sivujen materiaalipankista.
STM:N ESR HAKU AUKI 2.2.-17.4.2015
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on avoinna ESR-hankehaku Työ, työkyky ja innovaatiot -teemaan toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus". Hakuaika on 2.2.2015 - 17.4.2015.
Avoinna olevassa haussa haetaan valtakunnallisia hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet), joissa:
·

·

·

·

kehitetään innovatiivisia työhyvinvointia sekä työssä jaksamista
edistäviä vaikuttavia ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja,
palveluja ja johtamiskäytäntöjä kiinnittämällä erityisesti huomiota nuoriin, ikääntyviin, osatyökykyisiin ja vammaisiin
vahvistetaan työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä sekä
kehitetään työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi
tehostetaan työterveysyhteistyötä sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä ja kehitetään innovatiivisia ja vaikuttavia
toimintakäytäntöjä työurien pidentämiseksi ja työkyvyttömyyden
ehkäisemiseksi
parannetaan ei-työsuhteisten ja epätyypillisissä työsuhteissa
työskentelevien työhyvinvointia ja edistetään heidän tasaarvoaan työterveyshuollon ja työturvallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja hausta STM:n internetsivuilta
Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi lisäyksellä, että
maaseuturahastossa on aukeamassa valtakunnallinen koordinaatiohaku
(asiasta tarkemmin MMM:n sivuilla).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11 § MUUTA AJANKOHTAISTA
Kokouksessa käydään lyhyesti läpi muu ajankohtainen KeskiPohjanmaan aluekehittämiseen liittyvä.
Käsittely: Todettiin, että valtaosa ajankohtaisista on tullut esille jo muiden pykälien käsittelyn yhteydessä. Esille nostettiin kuitenkin ELYkeskuksiin liittyvä ongelma.
Ongelmia on aiheuttanut se, että maksatusvaiheessa Keski-Suomen
ELY-keskuksen maksajat ovat kyseenalaistaneet tehdyn rahoituspäätöksen, esimerkiksi hyväksytyn yksityisen rahoituksen määrän. Vastaavaa
ongelmaa on ollut havaittavissa myös maaseuturahaston puolella.
Sihteeristössä käydyssä keskustelussa nousi selkeästi esille, että maksatusten pohjana tulee olla hyväksytty rahoituspäätös.
Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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12 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
EU-OHJELMATYÖHÖN JA HANKETOIMINTAAN LIITTYVÄÄ
AIKATAULUA
31.3.
2.4.
13.4.
23.4.
24.4.
29.4.

KOSEKin hallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
IP koordinaatiotyöryhmä
MYR
Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä infotilaisuus maaseutuohjelman
2014-2020 hanketuista
5.5. Seurantakomitean sihteeristö
6.5. Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä infotilaisuus maaseutuohjelman
2014-2020 yritystuista
8.5. Sihteeristö
18.5. Maakuntahallitus
5.6. MYR
15.6. Maakuntahallitus
MAKO TYÖRYHMIEN KEVÄÄN KOKOUKSET:
Osaava KP:
Yrittävä KP:
Hyvinvoiva KP:
Toimiva KP:
Maaseudun teemaryhmä:

Torstaina 4.6.2015 klo 9-11
Torstaina 21.5.2015 klo 9-11
Torstaina 28.5.2015 klo 9-11
Perjantaina 22.5.2015 klo 9-11
Perjantaina 12.6.2015 klo 9-

MUITA TIEDOSSA OLEVIA TILAISUUKSIA
9.4.
4.6.
2.9.
3.9.

Keski-Pohjanmaa vuonna 2030 seminaari, Kokkola/kaupungintalo
Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi, Kannus
Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän kohtaamisfoorumi
Pohjanmaan huippukokous, Kokkola

Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että Kaustisen seutukunnan johtoryhmä kokoontuu Kokkolassa 22.4.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Puheenjohtajan esitys: Todetaan ja käsitellään tarvittaessa muut esille
otetut asiat.
Yritystukilinjaukset
Todettiin, että sihteeristölle on ennen kokousta toimitettu sähköpostitse
Keski-Suomen ELY-keskuksesta saadut yritystukilinjaukset, jotka on
hyvä saattaa tiedoksi myös yhteistyöryhmälle.
Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia kysymyksiä:
- saadut linjaukset koskevat koko L-S ELY aluetta; onko KeskiPohjanmaan osalta konsultoitu P-P ELY-keskusta (P-S linjaukset)?
- koskevatko linjaukset myös kansallisia tukia?
- koneiden ja laitteiden hankinnan osalta linjaus ”ensisijaisesti uusia”
jättää auki mahdollisuuden myös käytettyjen koneiden ja laitteiden
hankintaan?
- linjauksen mukaan kuntien hallihankkeet eivät ole enää ELYkeskuksen rahoittamina mahdollisia
- mahdollistaako toimintaympäristön kehittämisavustus investointeja?
- tulkitaanko tuki kehittämisyhtiöille (esim. Kosek) deminimis tueksi?
- 5-vuoden sääntö? (”jos yritys on saanut avustusta useita kertoja hakemista edeltävän viiden vuoden aikana, sille ei voida myöntää uutta
avustusta ilman erityisen painavia perusteita”)
Todettiin, että painotukset on vahvistettu Keski-Suomen ELY-keskuksen
johtoryhmässä 16.3.2015. Painotukset olisi ollut hyvä käsitellä alueella
(MYR) ennen niiden hyväksymistä ELY-keskuksessa. Todettiin lisäksi,
että olisi hyvä, jos Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY-keskuksesta
pääsisi mukaan MYRrin seuraavaan kokoukseen 24.4.
Sihteeristön päätös: Merkittiin Keski-Suomen ELY-keskuksen yritystukilinjaukset sekä niistä käyty keskustelu tiedoksi sekä edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
---
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14§ SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavat kerrat 24.4. ja 5.6.
Sihteeristön seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 8.5. ja 17.6.
MYRrin 24.4. kokouksen teemana on maaseutu, jolloin perehdytään tarkemmin maaseudun kehittämiseen ja rahoituskanaviin sekä myös kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen Kokkolan kaupunkialueella (laadittu
”Minun Kokkolani” Kokkolan kansalaislähtöinen strategia).
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
- Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
- Leader –toiminta
- Kansalaislähtöinen kehittäminen Kokkolan kaupunkialueella

Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 8.5. klo
9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 8.5. klo
9.30.
---
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