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2.3.2017/§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. Lisäksi
MYR on kokouksessaan 25.1.2017 nimennyt Anne Sormusen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys:
1) merkitään tiedoksi Anne Sormusen nimeäminen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi
2) todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös:
1) merkittiin tiedoksi Anne Sormusen nimeäminen sihteeristön pysyväksi asiantuntijaksi
2) todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Airiola ja Marko Muotio.
---
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2.3.2017/§2

2§ K-P LIITON EAKR MYÖNTÖVALTUUS- JA HAKEMUSTILANNE
Keski-Pohjanmaan liiton myöntövaltuustilanne
Myöntövaltuus 2014-2017
Valtuudesta sitomatta
Valtuudesta varattu 2017
Käytettävissä uusien hankkeiden vuodelle
2017 kohdistuviin päätöksiin
Vuodelle 2018 saatava valtuus (alustava)

TL 1
TL 2
1 990 000
7 322 000
531 695
2 514 253
140 000
1 517 769
391 695
996 484
502 000* 2 642 000**

*TL 1 ei kohdistu varauksia vuodelle 2018
**TL 2 vuoden 2018 valtuuksista varauksia 1 464 832 (ja vuodelle 2019 kohdistuvia
varauksia 299 362)

Keski-Pohjanmaan liitolle jätetyt EAKR -hakemukset
Keski-Pohjanmaan liiton 15.2.2017 päättyneessä EAKR haussa liitolle
jätettiin 7 hakemusta, joista kahteen liittyy erillinen investointiosio.
Haettujen hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 3 147 370 €
ja niissä haettu EU+valtio osuus yhteensä 2 286 741 €.
Hankkeen nimi

Haettu
EU+valtio

Julkinen
rahoitus

Kokonaiskustannusarvio

TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
300813 Kohtaamo 2.0
182 365
260 521
260 521
303776 Reittien ja mat314 080
372 970
392 600
kapalvelujenKeski-Pohjanmaa
Yhteensä
496 445
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
303656 VASTE -Vähä336 586
403 903
448 781
hiilisen logistiikan palvelualusta
303657 VASTE (inves154 000
187 000
220 000
tointiosio)
303769 SAOSTUS –
141 253
171 524
201 791
Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa,
liuospuhdistuksessa ja veden
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käsittelyssä (investointiosio2)
303775 RESIT – Rakennusten elinkaaren seuranta IoT
-teknologian
avulla
303838 Serviisi, TKI hanke, Uuden
sukupolven vuorovaikutteisen
robotiikan ja
älykkään automaation hyödyntäminen K-P:n
alueen pk-yrityksissä
303846 Serviisi (investointiosio)
303868 TEHO-Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi
Yhteensä
KAIKKI YHTEENSÄ
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371 951

504 789

531 355

323 242

409 440

430 990

153 300

208 051

219 000

309 632

442 332

442 332

1 790 296
2 286 741

2 960 530

3 147 370

Kokouksessa käydään läpi valtuus ja hakemustilanne.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee valtuus- ja hakemustilanteen tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi rakennerahasto-ohjelman kokonaistoteumatilanteen sekä tarkemman vuosittaisen myöntövaltuus- ja hakemustilanteen. Kokouksessa esitetty RR-toteumakatsaus on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Kokouksen puheenjohtaja Kaj Lyyski kertoi lyhyesti jätettyjen EAKR
hankkeiden sisällöstä.
Kaikki uudet hankkeet on pyydetty esittelyyn K-P liittoon seuraavasti:
16.3. klo 13.00
Resit
16.3. klo 14.00
TEHO
17.3. klo 13.00
Serviisi
21.3. klo 9.00
Reittien ja matkailupalvelujen K-P
24.3. klo 13.00
Vaste
Todettiin, että Saostus (investointiosio2) -hankkeesta ei erillistä hankeneuvottelua ole tarpeen järjestää, eikä myöskään Kohtaamo2 hankkeesta
(joka on käsittelyssä jo tässä kokouksessa).
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Kuntarahoittajat ovat tervetulleita mukaan esittelyihin.
Tavoitteena on, että ainakin osa jätetystä hakemuksista saataisiin käsittelyyn 6.4. kokoontuvaan sihteeristöön.
Ohjelman kokonaistoteumaesittelyn yhteydessä pohdittiin jälleen ESR
TL 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) heikkoa toteutumista ja sen syitä. Miksi esimerkiksi alueen 3. sektorin toimijoita ei ole
saatu innostetuksi mukaan TL 5 toteuttajiksi. Alueelle ei myöskään ole
sijoittuneena isoja valtakunnallisia järjestöjä. Marko Muotio toi esille,
että parasta aikaa on työn alla yhteistyökuivioiden rakentaminen mm.
seurakuntien diakoniatyön kanssa, joka voisi tuoda osittain ratkaisua TL
5 ”ongelmaan”.
Sihteeristön päätös: Merkittiin toteumakatsaus, hakemus ja valtuustilanne sekä niiden pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.
---
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2.3.2017/§3

3§ KOHTAAMO 2.0 (300813)
Päähakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.3.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 260 521 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Suomen yrityskannasta noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksistä. Näiden yritysten merkitys työllistäjänä ja arvo kansantaloudellemme on huomattava. Tyypillisesti yritysten kasvua on tutkittu ja mitattu muun muassa liikevaihdon, markkinaosuuden, investointien, toimipaikkojen tai henkilöstön määrän kasvulla tai taseen loppusummalla.
Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin jättää huomioimatta
tekijöitä, jotka ovat olleet tosiasiallisesti kasvun mahdollistajana.Tämä
tieto ole välittynyt tarpeeksi kasvuyritysten kehittämisen lähtökohdaksi.
Tästä johtuen on tarpeellista etsiä ja kehittää yhtenäisempää ja kokoavampaa viitekehystä/mallia, jolla kasvun osatekijät pystytään kiinnittämään tiiviimmin osaksi yrityksen kehitysprosessin eri vaiheita.
Hanketta valmisteltaessa on hyödynnetty edellisessä KOHTAAMOhankkeessa saatuja kokemuksia kokeilukulttuurin avulla tapahtuvasta
yrityskehittämisestä, sekä yhteistyössä yritysten kanssa toteutettavien
yrityskehittämismallien luomisesta. Valmistelussa on niin ikään hyödynnetty Tekno2015-hankkeessa sekä ABC-hankkeessa testattuja, hyväksi
havaittuja käytäntöjä. Kohtaamo 2.0-hankkeella on vahva kytkös uusiin
Kokkolan yliopistokeskuksen Telakka- ja Centrian Pilottipooli-hankkeisiin, jotka yhdessä Kohtaamo 2.0-hankkeen kanssa muodostavat tiiviin
hankekokonaisuuden
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on tukea alueen kasvuhaluisten yritysten kasvukykyä, sekä edistää niiden kasvuvalmiuksia. Koska pienen yrityksen kasvun keskeiset lähtökohdat ovat tiukasti sidoksissa yrityksen kasvuhaluun
ja kasvukykyyn, hankkeen tavoitteena on pyrkiä löytämään alueelta n.
30 aidosti kasvuhaluista yritystä, toteuttamaan kasvupolkusuunnitelma/strategia kasvun mahdollistamiseksi, sekä tarjota kasvun tueksi
mahdollisuus tarvittavien resurssien (mm. tieto, taito, verkostot) hankkimiseksi, mm. asiantuntija-alustettuja teemapäiviä/valmennuskokonaisuuksia.
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Konkreettiset tavoitteet:
1) mallintaa uusia yrityskehittämisen keinoja alueen mikroyritysten
kasvun mahdollistamiseksi ja kv-valmiuksien nostamiseksi
2) luoda konkreettisia kasvupolkusuunnitelmia kasvuhaluisille ja – kykyisille sekä kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille
3) kasvupolkuhaastattelujen pohjalta toteutetaan asiantuntijaseminaareja sekä niistä johdettuja valmennuskokonaisuuksia
Kohtaamo 2 on osa Innokolmio-hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös
Kokkolan yliopistokeskuksen Telakka-hanke sekä Centrian Pilottipoolihanke.
Telakka-hankkeessa tuodaan yhteistyöyliopistojen asiantuntijaosaaminen ja toimivia yrittäjyyspolkumalleja (Business Kitchen ja Unifund)
Kokkolaan ja sovelletaan niitä käyttöön. Kohtaamon yrityksille voidaan
tarjota näitä palveluja ja toisaalta Kohtaamo voi tarjota start-up -ideoita
Telakkaan jalostettavaksi. Lisäksi Telakassa kerätään KYO:n tutkimuksessa tuotettuja innovaatioita ja pyritään kaupallistamaan niitä.
Centrian Pilottipoolissa tavoitteena on innovoitujen uusien tuotteiden
kaupallistaminen on-line portaalissa. Tavoitteena on aloittavien yrittäjien
myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. Lisäksi luodaan asiantuntijapooli, jonka apua voi käyttää alkuvaiheen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Kohtaamossa syntyvät uudet tuote/palveluinnovaatiot voidaan siten ohjata kaupallistettavaksi Pilottipooli-hankkeen kautta.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Alueen kasvuhakuiset pk-yritykset.
Määrälliset tavoitteet
Uudet tuella aikaan yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeelle on myönteisiä vaikutuksia taloudelliseen kestävyyteen. Se tukee
paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä vahvistamalla yritysten kasvuedellytyksiä ja -valmiuksia aineettomien palveluiden kautta.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla yritys pystyy toteuttamaan kasvustrategiaansa, sekä alueen kehitysorganisaatio seuraamaan yrityksen
tavoitteiden toteuttamista. Onnistuessaan malli voidaan ottaa osaksi Kosekin normaalitoimintaa, ja yritykselle jää konkreettinen suunnitelma tavoitteen ja suunnitelmallisen kasvun toteuttamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä
Tulot
Nettokustannukset yhteensä

128 000
60 000
63 800
30 721
282 521
22 000
260 521

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat (hakijan omarahoitus)
Yhteensä

182 365
78 156
260 521
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70 %
30 %
100 %

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Perustelu: Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
Hanke etsii alueelta 30 kasvuhaluista yritystä ja toteuttaa kasvupolkusuunnitelman yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Hanke tarjoaa kasvun
keinoja, kuten tieto, taito, verkostot, asiantuntijaluennot ja valmennuskokonaisuudet. Kumppanuus ja verkostot ovat merkittävässä asemassa kasvuprosessissa sekä kasvun esteiden löytämisessä.
Hankkeen yritysryhmäkohtaisten valmennustilanteiden on tarkoitus synnyttää uusia innovaatiorajapintoja, mikä mahdollistaa myös uudenlaisen
liiketoiminnan syntymisen. Hanke muodostaa kolmen hankkeen kokonaisuuden, jotka tukevat toisiaan toiminnoillaan.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Hanke etenee edelleen 20.3. kokoontuvaan maakuntahallitukseen.
--Anne Pesola poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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2.3.2017/§4

4§ ESR MYÖNTÖVALTUUS JA HAKEMUSTILANNE
Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR myöntövaltuustilanne
Myöntövaltuus 2014-2017
sidottu
varattu
sidottu + varattu
Vuodelle 2018 saatava valtuus (alustava)

TL 3
TL 4
TL 5
4 941 000
3 381 000 1 986 000
1 913 234
1 039 219
85 262
2 345 169
685 443
163 321
4 258 403
1 724 333
248 583
1 433 000
964 000
578 000

* varaus tarkoittaa jo hyväksyttyjen hankkeiden jatkovuosille tehtyjä varauksia.
TL 3 varaus sisältää v. 2017 kohdistuvia varauksia 1 948 915 € ja vuodelle 2018 kohdistuvia varauksia 396 254 €
TL 4 varaus sisältää v. 2017 kohdistuvia varauksia 462 121 € ja vuodelle 2018 kohdistuvia 216 322 € ja vuodelle 2019 kohdistuvia 6 671 €.
TL 5 varaus sisältää vuodelle 2017 kohdistuvia varauksia 82 062 ja vuodelle 2018 kohdistuvia varauksia 81 259 €.

Keski-Suomen ELY-keskuksen avoinna oleva ESR -haku päättyy
1.3.2017. Haussa olivat kaikki ESR toimintalinjat.
Erityispiirteenä haussa on ns. kokeiluhankkeet. Keski-Suomen ELY-keskus varasi haussa 500 000 € kokeilukulttuuria toteuttaviin hankkeisiin
(koko K-S ELYn toiminta-alueella). Tästä summasta rahoitetaan ESRhankkeita, joissa toteutetaan kokeilukulttuurin periaatteilla innovatiivisia, nopeita, rajattuja ja konkreettisia käytännön kokeiluja.
Kokeilukulttuuri-osiosta haettava rahoitus rajattiin seuraaviin teemoihin:
∂ Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen, kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevat yli 54-vuotiaat miehet ja työttömät miehet (vain erityistavoite 8.1)
∂ Maahanmuuttajista kasvua (kaikki ESR-erityistavoitteet)
Kokouksessa käydään läpi valtuustilanne ja 1.3.päättyneen haun anti
(ml. kokeilukulttuuri osion herättämä kiinnostus K-P:lla ja koko K-S
ELY-keskuksen alueella).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käyn tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa käytiin läpi ESR valtuus- ja hakemustilanne.
Hakemuksia Keski-Suomen ELY-keskukselle jätettynä kaikkiaan 7, joiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2,6 milj. €, ja haettu ESR+valtio osuus 2,014 milj. €.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Jätetyt hakemukset:
TL 3
ei jätettyjä hakemuksia
TL 4

TL 5

EduExport
HAVINA
Mix
Kpedu LEAN
Venäjä päivässä (ylimaak)
Video for education 2020 (jätetty edellisen haun jälkeen)
LUmOaVA

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on jätettynä yksi ylimaakunnallinen hanke, joka kohdistuu myös Keski-Pohjanmaalle.
Marko Muotio totesi, ettei ELYssä ole vielä ehditty perehtyä tarkemmin
jätettyjen hankkeiden sisältöön, koska haku päättyi juuri.
Esillä oli myös työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältäviä hankkeita koskeva muutos vuoden 2018 syksyllä (”ajetaan alas”).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 2/2017

MYR sihteeristö 2/2017 (2.3.2017)

Sivu
12

2.3.2017/§5

5§ 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.
Keski-Pohjanmaan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä on keskusteltu tiedonsaantivelvoitteesta ja todettu, että MYR tiedonsaantivelvoite
ei saa viivästyttää yritystukipäätösten käsittelyä ja päätöksentekoa (koostetieto voidaan toimittaa sen hetkisestä tilanteesta kokousten yhteydessä,
ilman että se rajoittaa ELYn päätöksentekoa yritystuista).
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2017 on
yhteensä 9 757 000 € korjaus 9 757 000 (TL 1) ja 1 299 000 (TL 2) eli
yhteensä 11 056 000 €.
Tarkempi listaus haetuista ja myönnetyistä yritystuista esitellään kokouksessa.
Kaikki rakennerahasto-ohjelmasta tehdyt yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kokouksessa käytiin läpi kumulatiivinen yritystukien haku ja
myöntötilanne 22.2.2017 mennessä (kooste haetuista ja myönnetyistä
yritystuista oli toimitettu sihteeristön edustajille ennen kokousta).
Yrtti raportin mukainen tieto
Haetut yritystuet 1.1.2014-22.2.2017
Myönnetyt yritystuet 1.1.2014-22.2.2017

18 053 529 €
8 154 905 €

Lisäksi todettiin, että yritykset investoivat ja yritystukien kysyntä alueellamme on hyvä. Vuosien 2014-2016 valtuudet on sidottu, ja vuodelle
2017 saadusta valtuudesta noin puolet sitoutuu jo sisällä oleviin hankkeisiin.
Myös maatilat investoivat Keski-Pohjanmaalla edelleen voimakkaasti.
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Sihteeristöä puhututti myös Tekes rahoituksen jalkauttaminen maakuntaan ja siihen liittyen oman Keski-Pohjanmaalle sijoittuvan Team Finland asiamiehen tärkeys.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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2.3.2017/§6

6§ KOHEESIOPOLITIIKKA 2020+
Kuntaliitto on koonnut mm. seuraavia näkemyksiä 2020 jälkeisestä EU:n
koheesiopolitiikasta:
∂
∂

∂

∂

∂

∂

Koheesiopolitiikan tulee olla aktiivisessa roolissa EU:n kilpailukyvyn kehittämisessä myös v. 2021 käynnistyvällä kaudella.
Vaikka kuluvalla ohjelmakaudella on pystytty reagoimaan jossain määrin pakolaisaaltoon ja talouden äkillisiin kriiseihin koheesiopolitiikan avulla, on muistettava koheesiopolitiikan perusajatus; alueellisten kehityserojen tasaaminen, kestävä kasvu ja
sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen.
Pohjoisen harvaan asutun alueen erityisasema, Arktisen alueen
mahdollisuudet, Itämeren alueen yhteistyö sekä ulkorajayhteistyö
Venäjän suuntaan ovat suomalaisten kuntien ja maakuntien kannalta keskeisiä maantieteellisiä teemoja. Haasteellisten olosuhteiden tuomien haittojen huomioimisen lisäksi tulee panostaa näillä
alueilla olevaan osaamiseen. Uusien ratkaisujen kehittäminen
mm. kylmäosaamiseen sekä teknologia-, energia- ja cleantech aloilla tukee koko Euroopan kilpailukykyä.
Koheesiopolitiikan tavoitteiden edistämisessä on tulevaisuudessa
sijansa sekä perinteisillä tukimuodoilla että uusilla instrumenteilla. Näiden rahoitusmuotojen välinen työnjako ja kohderyhmät
sekä eri instrumenttien yhteensovitusmahdollisuudet kehittämistyössä on tärkeää tarkentaa.
Nykyisellä ohjelmakaudella 2014-2020 keskeisenä teemana olevan älykkään erikoistumisen tulee muodostaa pohja kehittämiselle myös jatkossa (alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden pohjalta).
Koheesiopolitiikan toteutuksen tulee jatkossa lähteä entistä vahvemmin paikallisesta ja alueellisesta osaamisesta ja potentiaalista. Paikalliset ja alueelliset toimijat ovat keskeisiä konkretisoitaessa EU:n tavoitteita kansalaisille. Kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävät konkreettiset toimet tapahtuvat kunnissa ja
alueilla.
Suomen kannalta on tärkeää, että nykyisen kaltainen EU:n koheesiopolitiikka jatkuu, ja Keski-Pohjanmaan kannalta on olennaisen tärkeää se, että olemme mukana Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteistyössä varmistaaksemme mahdollisimman
hyvät kehittämisresurssit alueemme kehittämistyöhön myös jatkossa (sillä ainakaan toistaiseksi ei ole nähtävissä korvaavaa kansallista rahoitusvälinettä tähän työhön).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan
keskustelu sekä merkitsee tiedoksi.
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Käsittely: Puheenjohtaja totesi koheesiopolitiikkakeskustelua
käytävän TEMin/Kaisa-Leena Lintilän vetämässä E4 -työryhmässä. Pohjois-Suomea työryhmässä edustaa Päivi Keisanen
Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Kuntaliiton yhteenveto pohjautuu
pitkälti siellä käytyyn keskusteluun. Puheenjohtaja totesi myös,
että Marita Mutka toimii jatkossa K-P liiton yhteyshenkilönä tulevan EU -ohjelmakauden valmistelussa.
Anne Pesola piti tärkeänä, että valmistelussa ollaan aktiivisesti
mukana. Yritystuet ovat edelleen tärkeitä; niiden myötävaikutuksella on K-P:lla saatu bkt kasvua aikaiseksi ja tuloksia kannattaa
pitää esillä. Koheesiopolitiikkaan liittyviä yritystukia ja muita
yritystukia ei pidä myöskään niputtaa samaan pakettiin, kun yleisesti kritisoidaan yritystukien vaikuttavuutta.
Sihteeristö oli yhtä mieltä myös siitä, että ESR rahoituksen tulisi
seuraavalla kaudella palvella paremmin yritysten osaamistarpeita, kuin mitä se on tällä kaudella mahdollistanut (mm. työssäoppiminen).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 2/2017

MYR sihteeristö 2/2017 (2.3.2017)

Sivu
16

2.3.2017/§7

7§ MUUTA AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYEN
Ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen
∂ EAKR:n neljä loppuraporttia on toimitettu 9.2. käynnistyneellä kirjallisella menettelyllä seurantakomitean hyväksyttäväksi (kolmen
viikon käsittelyaika). Raportteihin tullaan tekemään vielä joitakin
lähinnä teknisluonteisia tarkennuksia, ennen niiden toimittamista komission hyväksyttäväksi. ESR:n loppuraportti oli hyväksyttävänä
seurantakomitean kokouksessa 16.2.2017. Sulkemisasiakirjat pitää
toimittaa komissioon 31.3.2017 mennessä.
Ohjelmakausi 2014-2020
∂ Seurantakomitean sihteeristössä 7.2. on eniten keskustelua herättänyt
vähähiilisyyttä edistävien EAKR-hankkeiden tilanne; vaikka toteumaprosentti on syksyn aikana noussut varauksista laskettuna 18,5
%:iin, on maakuntien ja viranomaisten välillä isoja eroja. Ehdotettiin, että seurantakomiteassa voitaisiin jopa miettiä rahoituksen siirtoa pois niiltä alueilta, joissa vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita ei
ota syntyäkseen.
∂

Niin seurantakomiteassa kuin vuosikokouksessakin komissio on esittänyt huolensa t&k&i -työpaikkojen syntymisestä ja innovaatiotoiminnan edistämisestä. Yhtenä syynä tilanteeseen nähtiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen säästötoimenpiteet, mutta myös se, että
yrityksissä syntyneitä t&k&i-työpaikkoja ei lasketa mukaan tuloksiin, vaikka nekin kyllä kerätään ja tallennetaan Tuki2014-järjestelmässä. Mikäli tavoitetason saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä, on myös mahdollista tehdä ohjelmanmuutos, jossa määritelmää
ja laskentatapaa tarkistetaan.

∂ Kuntarahaa on ohjelmatasolla kertynyt riittävästi.
∂ Pk-yritysaloite; Suomen takausohjelman toimeenpano on käynnistymässä. Hakuaika pankeille jatkuu maaliskuun loppuun; nyt allekirjoitettujen kolmen sopimuksen lisäksi muitakin pankkeja on jo ilmaantunut, joiden kanssa EIF tekee myöhemmin uudet sopimukset.
Ensimmäinen takauspäätös voidaan ehkä saada jo ennen kesää.
∂ Seurantakomiteaan ja muihin yhteyksiin ministeriö kaipaa hyviä tarinoita onnistumisista. Mieluusti isompia useamman hankkeen kokonaisuuksia, sekä mm. miten t&k&i-investoinnit ovat poikineet kasvua yrityksiin (”Tarinoita Suomesta” ideakeräys).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi ajankohtaiskatsauksen todeten, että
kauden 2007-2013 loppuraportti on toimitettu sihteeristölle esityslistan
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oheismateriaalina ennen kokousta ja viedään edelleen tiedoksi MYRrin
seuraavaan kokoukseen.
Sihteeristössä käydyssä keskustelussa todettiin, että vähähiilisyysasia
vaatii vielä uudemman kerran perustelua ministeriölle. Asia oli esillä
myös K-P liiton, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Kosekin yhteisessä
tapaamisessa 1.3. ja ongelma koettiin yhteiseksi. Eikö myös vähähiilisyyden osalta voitaisi harkita ohjelmanmuutosta (määritelmän ja laskentatavan tarkistaminen), kuten t&k&i -työpaikkojen osalta on ollut vuosikokouksessa esillä. Tätä koskeva esitys voitaisiin viedä eteenpäin maakunnan yhteistyöryhmän kautta (esille seuraavassa MYR kokouksessa).
Seuraavaan seurantakomitean sihteeristön kokoukseen 15.3. olisi hyvä
välittää liiton kautta kysymys, mitä tapahtuu pk-yritysaloitteeseen takaustoimintaan irrotetulle rahoitukselle, kun yritykset ovat maksaneet
lainansa takaisin (palautuvatko kehykseen?).
TEMin ”menestystarinametsästykseen” esitetään Keski-Pohjanmaalta
kahta kokonaisuutta:
∂ Hyvinvointiteknologiakokonaisuus
∂ Kemia/bio-ja luonnonvaratalous kokonaisuus
Yksittäisiä hyviä hanke-esimerkkejä sekä TEMin että komission käyttöön välitettäväksi voi kaupata Tuija P:lle erikseen (sekä EAKR että
ESR).
Sihteeristön päätös: Merkittiin katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Vähähiilisyyttä koskeva ohjelmanmuutosesitys viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän pohdittavaksi seuraavaan kokoukseen.
---
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2.3.2017/§ 8

8 § MAAKUNTAOHJELMAN VALMISTELUTILANNE
Kokouksessa kuullan katsaus maakuntaohjelman valmistelutilanteesta ja
valmistelun etenemisestä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
Käsittely: Marita Mutka esitteli asiaa. Esittelyssä nousi esille mm. seuraavaa:
- maakuntaohjelma laaditaan nykylainsäädännön perusteella
- maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto v. 2017 lopulla (uudella maakuntavaltuustolla mahdollisuus tarkistaa ohjelma v. 2018
syksyllä)
- valmistelussa huomioidaan edellisen MAKOn arviointitulokset ja
suositukset
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on jo hyväksytty maakuntahallituksessa
- SOVA prosessia viedään koko ajan valmistelun rinnalla eteenpäin
(ostopalveluna)
- skenaariotyöpaja on pidetty ja Timo Arolta saatu tulevaisuusteesit
Keski-Pohjanmaalle (käytiin läpi kokouksessa)
- toimintalinjakohtaiset työryhmäkokoukset käynnistetään ensi viikolla ja niissä työstetään skenaariopajan antia eteenpäin
- MAKO luonnos viedään maakuntahallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi vielä ennen kesälomia
- sova -lain mukainen kuulutus lokakuussa 2017
- maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittely marraskuussa 2017
- maakuntaohjelma ministeriöön joulukuussa 2017
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi kiitosten kera.
---
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2.3.2017/§ 9

9 § ALUEKEHITTÄMIS- JA KASVUPALVELULAKI
Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on virallisella
lausuntokierroksella ajalla 1.3.-26.4.2017.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu sekä
merkitään tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että lakiluonnos on saapunut kokousaamuna, eikä
siihen ole vielä ehditty perehtyä. Asiaa käsitellään maakuntauudistuksen
ETA -valmisteluryhmässä (8.3. kokoontuvassa ETA viranomaisneuvottelussa ja 14.3. kokoontuvassa laajemmassa valmisteluryhmässä). Asiaan palataan myös seuraavassa sihteeristössä 14.3. Vielä ei ole myöskään tiedossa, ollaanko valmistelemassa esimerkiksi maakuntien yhteisiä
lausuntoja lakiluonnokseen.
Kokouspäivän aamuna on saatu käyttöön alustava lakiluonnos myös rahoituslaista, joka toimitetaan sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 1/2017

MYR sihteeristö 2/2017 (2.3.2017)

Sivu
20

11.1.2017/§10

10 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Alustavasti sihteeristön ja MYRrin kevään kokousaikatauluksi on sovittu
seuraava:
9.3.2017
20.4.2017
6.4.2017
18.5.2017
1.6.2017

MYR
Sihteeristö
Sihteeristö
MYR

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: Päätetään seuraavasta kokouksesta
huomioiden sisällä olevat hankkeet ja niiden vaatima MYR käsittely
(vaatii mahdollisesti MYR kokouksen siirtämistä tai ylimääräisen sihteeristö ja MYR kokouksen järjestämistä).
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 6.4.
Lisäksi todettiin seuraavat esille tuodut asiat:
- MYR kokous on siirretty pidettäväksi 20.4.
- Susanna Airiola siirtyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta muihin
tehtäviin ja huhtikuun alusta lähtien Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaisena edustajana toimii Päivi Kentala.
- Kaustisen johtoryhmän seuraava kokous pidetään 5.4.
---
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