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29.9.2016/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 16.9.2014 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä
asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Päivi Kentala toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaisena ja
Jukka Pakkala varajäsenenä syyskuun loppuun saakka, jonka jälkeen
ELY:n osalta palataan alkuperäiseen, eli varsinaisena edustajana Susanna Airiola ja varaedustajana Päivi Kentala.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Kaj Lyyski.

Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kentala ja Tom Saksa.
---
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29.9.2016/§2

2 § KIRJALLISEN MENETTELYN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Sihteeristön 5/2016 kokous järjestettiin käyttäen ns. kirjallista menettelyä.
Kirjallisen menettelyn pöytäkirja sovittiin hyväksyttäväksi sihteeristön
seuraavassa kokouksessa.
Kirjallisen menettelyn pöytäkirja on toimitettu sihteeristön jäsenille
20.6.2016 sekä myös tämän esityslistan lähettämisen yhteydessä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy kirjallisen
menettelyn pöytäkirjan 5/2016.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin kirjallisen menettelyn pöytäkirja
5/2016.
---
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29.9.2016/§3

3 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2017-2018
TEM on kirjeellään 6.6.2016 ohjeistanut maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadintaa vuosille
2017 ja 2018. Toimeenpanosuunnitelman laatiminen perustuu Alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettuun ns.
ALKE -lakiin (7/2014) ja sitä täydentävään ALKE -asetukseen
(356/2014).
TEM ohjekirje 6.6.2016 on toimitettu sihteeristön jäsenille esityslistan
mukana.
Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä toimeenpanosuunnitelma tulee
toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 21.10.2016 mennessä.
Maakunnan yhteistyöryhmän tulee rakennerahastovaroja koskevassa rahoituksen suuntaamisessa ottaa huomioon:
o hallitusohjelman linjaukset ja kärkihankkeet, erityisesti huomioiden vaikea talouden ja työllisyyden tilanne sekä pakolaistilanne
o ohjelman tuloskehykseen liittyvien tavoitteiden mukaisen toiminnan painottaminen
o vähähiilisyystavoite (25 % EAKR rahoituksesta)
Ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta 25 % on kunta ja muuta
julkista rahoitusta. Kuntarahan vaateesta voidaan joustaa hankkeiden,
toimintalinjojen ja rahastojen välillä, kunhan se täyttyy maakuntatasolla.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvän Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma Keski-Pohjanmaan osalta:
Käytettävät kulmaluvut
EAKR
ESR
Valtio
Tarvittava kuntaraha

2017
3,704
1,711
4,061
1,354

2018
3,905
1,700
4,204
1,401

Käytettävät toimintalinjakohtaiset prosentit
EAKR:
TL1 48,7 %, TL2 51,2 %
ESR:
TL3 48,2 %, TL4 32,4 %, TL5 19,4 %
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Esitys rahoituksen jakautumisesta 2017
Vuosi 2017

TL 1 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 2 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 3 (ESR)
- K-S ELY
TL 4 (ESR)
- K-S ELY
TL 5 (ESR)
- K-S ELY
EAKR yhteensä
ESR yhteensä
Kaikki yhteensä

EU

1,804
1,500
0,304
1,900
0,250
1,650
0,825
0,825
0,554
0,554
0,332
0,332
3,704
1,711
5,415

valtio

1,670
1,500
0,170
1,108
0,250
0,858
0,619
0,619
0,415
0,415
0,249
0,249
2,778
1,283
4,061

EU+valtio
yhteensä
3,474
3,000
0,474
3,008
0,500
2,508
1,444
1,444
0,969
0,969
0,581
0,581
6,482
2,994
9,476

Tarvit- Julkinen
tava
rahoitus
kuntayhteensä
raha
0,135
3,609
0
3,000
0,135
0,609
0,792
3,800
0
0,500
0,792
3,300
0,206
1,650
0,206
1,650
0,138
1,107
0,138
1,107
0,083
0,664
0,083
0,664
0,927
7,409
0,427
3,421
1,354
10,830

Esitys rahoituksen jakautumisesta 2018
Vuosi 2018 (alustava)

TL 1 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 2 (EAKR)
- K-S ELY, yt
- K-P liitto
TL 3 (ESR)
- K-S ELY
TL 4 (ESR)
- K-S ELY
TL 5 (ESR)
- K-S ELY
EAKR yhteensä
ESR yhteensä
Kaikki yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

EU

1,902
1,580
0,322
2,003
0,265
1,738
0,819
0,819
0,551
0,551
0,330
0,330
3,905
1,700
5,605

valtio

1,760
1,580
0,180
1,169
0,265
0,904
0,614
0,614
0,413
0,413
0,248
0,248
2,929
1,275
4,204

EU+valtio
yhteensä
3,662
3,160
0,502
3,172
0,530
2,642
1,433
1,433
0,964
0,964
0,578
0,578
6,834
2,975
9,809

Tarvit- Julkinen
tava
rahoitus
kuntayhteensä
raha
0,142
3,804
0
3,160
0,142
0,644
0,834
4,006
0
0,530
0,834
3,476
0,205
1,638
0,205
1,638
0,138
1,102
0,138
1,102
0,082
0,660
0,082
0,660
0,976
7,810
0,425
3,400
1,401
11,210
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Ylimaakunnalliseen hanketoimintaan ei ole rahoitussuunnitelmassa erikseen ”korvamerkitty” rahoitusta eikä myöskään kansalaislähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla. Näitä voidaan kuitenkin rahoittaa osana
normaalia hanketoimintaa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaluonnos (ml. rahoitussuunnitelma) on toimitettu sihteeristölle esityslistan liitteenä. Luonnokseen
on tulossa vielä joitakin tarkennuksia.
Hyväksyttäväksi esitettävä toimeenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma esitellään kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy omalta osaltaan esitetyn toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017-2018 sekä siihen
liittyvän rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman vuodelle
2017 ja alustavan rahoitussuunnitelman vuodelle 2018.
Toimeenpanosuunnitelma rahoitussuunnitelmineen viedään edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Käsittely: Sihteeristölle jaettiin kokouksessa viimeisin täydennetty versio toimeenpanosuunnitelmaksi (lähetetty sihteeristölle myös sähköpostitse 28.10.).
Tiina Harjunpää esitteli asiaa. Kokouksessa läpikäyty esittelymateriaali
on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Tiina H totesi esittelyssään, että Toimiva K-P osioon on tulossa vielä
päivitystä. Kaj L esitti Yrittävä K-P osiota päivitettäväksi vielä muutamilla painotuksilla, mm. maaseudun palveluyrittäjyyden edistäminen.
Marko M toivoi, että koulutusjärjestelmän reformiin vastaaminen tuotaisiin vielä korostetummin esille toimeenpanosuunnitelmassa.
Keskustelussa oli myös mahdollinen kyläverkkojen nostaminen esille
Toimiva K-P tekstissä. Päivi K kaipasi ”kiertotalous” termiä sanana mukaan topsuun.
Harjunpää totesi, että muita tarvittavia täydennyksiä/korjauksia voi vielä
toimittaa hänelle noin viikon ajan (MYR listan lähtemiseen saakka).
Tuija Puumala kävi läpi rakennerahastovaroja (EAKR, ESR) koskevan
rahoitussuunnitelman vuosille 2017-2018. Kokonaisuuden hahmottamiseksi kokouksessa käytiin läpi myös rakennerahastovarojen aikaisempien vuosien jakautuminen rahoittajittain.
Sihteeristöllä ei ollut huomautettavaa esitettyyn rahoituksen kohdentamiseen. Keskustelua herätti eniten kolmannen sektorin toimijoiden aktivointi TL 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) toteuttamisessa. Yhdistystoimijoille on hyvä edelleen ”markkinoida” mahdollisuutta hakea RAY:n avustusta ESR -hankkeiden omarahoitusosuudeksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kaikkinensa näyttää siltä, että yhdistystoimijoiden kynnys hakeutua ESR
-toimijoiksi on korkea.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi omalta osaltaan esitetyn toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017-2018 (vielä tarvittavin täydennyksin), sekä siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan rahoitussuunnitelman vuodelle 2017 ja alustavan rahoitussuunnitelman vuodelle
2018.
Toimeenpanosuunnitelma rahoitussuunnitelmineen viedään edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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29.9.2016/§4

4 § MAAKUNTAOHJELMAN 2014-2017 ARVIOINTI JA MAKO 2018+ VALMISTELU
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017.
Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi toteutetaan päättyvän
maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi yhteistyössä PohjoisSuomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
kanssa. Arviointityön teetetään ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting). Työ on käynnissä ja sen tulisi valmistua lokakuun 2016 loppuun mennessä. Laajan kyselyn ja pohja-aineiston lisäksi haastatellaan
alueellisia ”avainhenkilöitä”, sekä toteutetaan työpaja kohdennetulle
ryhmälle. Työn tavoitteena on arvioida, minkälaisia vaikutuksia nykyisellä maakuntaohjelmalla on saatu aikaiseksi, mutta sen lisäksi kartoitetaan myös tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita.
Vuosien 2016-2017 vaihteessa valmistellaan ns. siirtymäkauden
MAKO (2018-2020), joka on voimassa kunnes uuden lain mukaiset
maakuntaohjelmat tai vastaavat tulevat voimaan. TEM ohjeistaa asiasta
tarkemmin loppuvuodesta 2016.
TEM on syksyllä 2016 käynnistänyt myös alueiden vahvuuksien analysointihankkeen. Kullakin alueella järjestetään alueen omaa valmistelutyötä tukevat työpajat, joihin kutsutaan alueen keskeiset toimijat mukaan. Keski-Pohjanmaan tilaisuus pidetään 30.11.
TEMin tavoitteena on tukea alueiden elinkeinojen uudistumista ja vauhdittaa rakennemuutosta, tarjota ulkopuolista näkökulmaa kehittämistyöhön sekä kartoittaa alueilta löytyviä eri tason (aluetaso, valtakunnan
taso, kv. taso) vahvuuksia ja ”laittaa ne kartalle”.
Keski-Pohjanmaalla on tällä hetkellä meneillään mm. seuraavaa maakuntasuunnitelma/maakuntaohjelma -prosessia tukevaa pohjatyötä:
∂

∂

∂

KP kehityskuva 2040
o selvityksen tavoitteena on osoittaa Keski-Pohjanmaan
maakunnan, kuntien ja alueiden nykytila sekä kehitysnäkymät tuleville vuosille
KP maaseutualueiden elinvoimapalvelut 2019 -hanke
o hankkeessa selvitetään maaseutualueiden palveluiden nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä laaditaan esitys palveluiden toimintamalleista vuodelle 2019
Kaustisen seudun elinvoimaohjelma 2016-2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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o elinvoimaohjelmassa määritetään kuntien yhteinen tavoitetila seudun elinvoiman ja uudistumisen kehittämiseen
sekä kehittämisen painopisteisiin ja toimenpiteisiin
Alueellisen tilastoinnin kehittäminen (ATIK -hanke)
Innovaatioympäristökuvaus

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tiina Harjunpää kävi läpi asiaa.
Tiina H totesi, että keskusteluissa on ollut esillä myös maakuntaohjelmatyöhön ja maakuntauudistukseen liittyvän yhteisen skenaarioseminaaripäivän järjestäminen alkuvuodesta 2017.
Päivi Kentala otti esille SOVA lain mukaisen suunnitelmien ja ohjelmien arvioinnin ja sen huomioimisen tulevassa maakuntaohjelmatyössä.
Todettiin, että asiaan palataan, kun saadaan TEMin tarkempi ohjeistus
uuden maakuntaohjelman valmisteluun.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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29.9.2016/§5

5 § MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS KESKI-POHJANMAALLA
Kokouksessa käydään läpi maakuntauudistuksen valmistelun tilannekatsaus Keski-Pohjanmaalla.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski kävi tässä yhteydessä läpi sekä aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen (TE- ja yrityspalvelut) uudistamista että
maakuntauudistusta.
Kokouksessa läpi käyty TEM materiaali (Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen) on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen
yhteydessä.
Eniten puhuttavia asioita uudistukseen liittyen ovat mm.
o valtio-maakunta-kunta työnjako
o viranomaistehtävät vs. palvelutehtävät
o onko jatkossa olemassa edelleen erillinen aluekehittämislaki
(jota maakunnat vahvasti ajavat)
TEM toivoo alueiden myös pohtivan, miten käytännössä hoidetaan liittojen ja ELYjen RR-tehtävien yhdistäminen (kysymykset tarkemmin kalvopaketissa).
Maakuntauudistuksen osalta Lyyski kävi läpi lähinnä K-P:n KOITEmaakuntapalveluita koskevan organisaatiokaavion ja kaavaitujen työryhmien kokoonpanon.
KOITE -palvelut on K-P:lla jaettu kolmeen erilliseen pakettiin:
o maankäyttö, ympäristö ja liikenne
o elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys
o maaseutupalvelut
Kokouksessa todettiin, että kaavio ja niitä koskevat työryhmien kokoonpanot tullevat vielä elämään. Nyt esitettyyn pakettiin tehdään vielä päivitykset 3.10 muutosjohtajien, viestintävastaavien ja projektivastaavan toimesta ennen asian viemistä 7.10. kokoontuvaan ohjausryhmään.
Elinkeinot, työllisyys ja aluekehityspakettiin toivottiin sisällytettäväksi
myös maaseudun yrityspalvelut sekä työryhmän kokoonpanoa täydennettäväksi Pohjanmaan ELY-keskuksen ”maaseutuosaston” edustuksella
ja Keski-Suomen ELY-keskuksen edustuksella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. RR-tehtävien järjestämistä
koskevat kysymykset on hyvä ottaa esille myös seuraavassa MYRrissä.
---
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29.9.2016/§6

6 § AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA
Ohjelmakausi 2014-2020
∂ ohjelman välitarkastukseen perustuva lisärahoitus Suomelle 5,8
milj. € (+ valtion vastinraha) ja sen kohdentaminen
∂ pk- yritysaloite hakuvaiheessa (ilmoitus löytyy EIB:n sivuilta)
∂ indikaattoreiden merkityksen korostuminen, seuranta ja jäljitysketju
∂ vähähiilisyystavoitteen (25 % EAKR varoista) edistäminen
∂ harvan asutuksen rahoituksen korvamerkitseminen
∂ sovitut IP alueen hakuajat vuodelle 2017 ovat 17.2. ja 22.9.,
(muilla alueilla 1.3. ja 1.10.)
∂ K-P:n ESR haku päättymässä 3.10.
∂ K-P:n EAKR rahoituksessa jatkuva haku (15.10. mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn lokakuun aikana ja päätökset
pyritään tekemään vuoden 2016 loppuun mennessä)
∂ hankkeiden viestintä (mm. nettisivut)
∂ seurantakomitean kokous Helsingissä 15.12.
Ohjelmakausi 2007-2013
∂ EAKR ja ESR -ohjelmien loppuraporttien laatiminen
∂ loppuraportointiin liittyen tulossa TEM kysely välittäville toimielimille, ministeriölle ja seurantakomitean jäsenille ohjelmien vaikuttavuudesta
∂ EAKR seurantakomitean kokoukset kirjallisella menettelyllä
marraskuussa, ESR seurantakomitea pidettäneen marras-joulukuun vaihteessa Helsingissä
Kokouksessa käydään läpi ohjelmakausia koskeva ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu,
merkitään tiedoksi sekä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi RR-ohjelman ajankohtaisasiat.
IP maakunnat (valtaosa maakunnista) ovat yhteisesti esittäneet välitarkastukseen perustuvan lisärahoituksen (11,6 milj. EU+valtio) jakamista nykyisten ohjelmavarojen suhteessa alueille. Varat halutaan
kohdentaa erityisesti EAKR toimintaan tukemaan työllisyyttä, innovaatiotoimintaa, vähähiilisyyttä sekä suoritusvarausindikaattoreiden
toteutumista. Mikäli varoja suunnataan myös ESR -toimintaan, niin
ne tulisi kohdentaa toimintalinjaan 4 ja sen erityistavoitteeseen 9.2
Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Harvan asutuksen rahoituksen korvamerkintään tulee kiinnittää huomiota (tosin näyttäisi siltä, että yritystuet mahdollisesti uupuvat kokonaan TEMin ao. yhteenvedoista; K-P liitto ollut tästä yhteydessä
TEMiin päin).
Indikaattoriseurannasta järjestetään info/koulutustilaisuus liiton rahoittamille EAKR -hanketoimijoille vielä syksyn kuluessa.
Vähähiilisyystavoitetta on korostettu toimeenpanosuunnitelman rakennerahastovarojen kohdentamista koskevissa painotuksissa.
Avoinna oleviin hakuihin (ESR, EAKR) näyttäisi olevan tulossa ihan
hyvin hakemuksia.
TEMin ohjelmakauden 2007-2013 loppuraporttia koskeva kysely välittäville toimielimille ja seurantakomitean jäsenille on toimitettu ja
siihen tulisi vastata 10.10. mennessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.
---
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29.9.2016/§7

7 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMATILANNE KESKI-POHJANMAALLA
Toteuma yhteensä rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän mukainen tieto 20.9.2016)
EU+valtio

Myöntövaltuus 20142016 yhteensä
Sidottu +
varattu*
%

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

6 330 000

8 056 000

K-S ELY ympäristöteknologiahankkeet
(EAKR)
1 222 000

6 866 676

7 206 780

108,5 %

89,5 %

K-S ELY
(ESR)

YHTEENSÄ

7 314 000

22 922 000

751 014

6 231 319

21 055 789

61 %

85,2 %

91,9 %

Toteuma toimintalinjoittain ja rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän mukainen tieto 20.9.2016)
EU+valtio

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

K-S ELY,
ymp.
teknologia
(EAKR)

K-S ELY
(ESR)

YHTEENSÄ

TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
valtuus 2014-2016
1 516 000
6 757 000
8 273 000
sidottu+varattu
1 263 785
6 390 970
7 654 755
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
valtuus 2014-2016
4 814 000
1 299 000
1 222 000
7 335 000
sidottu +varattu
5 602 891
815 810
751 014
7 269 715
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
valtuus 2014-2016
3 497 000
3 497 000
sidottu + varattu
4 258 403
4 258 403
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
valtuus 2014-2016
2 412 000
2 412 000
sidottu +varattu
1 724 333
1 724 333
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
valtuus 2014-2016
1 405 000
1 405 000
sidottu+varattu
248 583
248 583
*Sidottu+varattu tarkoittaa jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin sidottua ja niiden jatkovuosille varattua rahoitusta yhteensä.

Kaikki Suomessa rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet ovat löydettävissä
julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Lyhyt katsaus varojen kohdentumisesta pidetään tarvittaessa kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
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Käsittely: Tuija Puumala esitteli ohjelman tilannekatsauksen.
Rakennerahastovaroista on tähän mennessä kiinnitetty (sidottu+varattu)
noin 35 % eli 21 milj. € ja vapaana noin 39 milj.€.
Karkeasti voidaan sanoa, että EAKR -rahoituksesta 50 % on kohdistunut
yritystukiin ja loput liiton rahoittamiin kehittämis-/investointihankkeisiin. Pk-yritysten kasvu ja alueellinen osaamisen ovat olleet EAKR rahoituksen keskiössä.
ESR rahoituksesta valtaosa (miltei 60 %) on kohdistunut nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen
ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden osuus on ollut merkittävä.
Katsaus kokonaisuudessaan on toimitettu sihteeristön jäsenille pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Esillä oli myös ohjelman EAKR -seurantaindikaattoreiden toteutuminen.
Liiton rahoittamissa hankkeissa määrällisillä indikaattoreilla mitattavat
tulokset keskittyvät pääasiassa 3-4 hankkeeseen ja kohdistuvat indikaattoreihin
o hankkeessa mukana olevat yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstömäärän kasvu
o pk-yritykset hankkeissa, joissa keskeinen tavoite yritysten kasvu
ja kansainvälistyminen
o pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan jne.
Eli hanketoiminnan kohteena on ollut asioita, jotka eivät luo suoraan uusia työpaikkoja tai uusia yrityksiä, vaan joissa mahdolliset uudet yritykset ja uudet työpaikat syntyvät vasta viiveellä. Yritystukien kautta on sen
sijaan syntynyt hyvin uusia työpaikkoja (järjestelmän mukaan noin 140
tähän mennessä).
Huomiota tulee jatkossa kiinnittää nykyistä enemmän mm.
o harvan alueen rahoituksen korvamerkintään
o indikaattoreihin ja niiden jäljitysketjuun
o vähähiilisyystavoitteen edistämiseen
o hankkeista ja niiden tuloksista tiedottamiseen
Keskustelussa esille nousi uutena mielenkiintoisena asiana mm. aluerakennekuvaan kytkettävissä olevat merkittävimmät hankkeet (esimerkiksi
biotalouden edistämiseen on K-P:lla pantu paljon paukkuja joka voidaan
tuoda esille ao. karttapohjalla).

Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus tiedoksi.
---
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29.9.2016/§8

8 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia
yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle
raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2016 on
yhteensä 8 056 000 €, josta on tällä hetkellä jäljellä 490 470 €. Vielä käsittelemättömiä yritystukihankkeita on ELY-keskuksessa sisällä 45.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-22.9.2016 (Yrtti raportin mukaan)

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2016
Myönnetyt EAKR yritystuet
- kehittämisavustus 7 508 970 (74 kpl)
- toimintaymp. keh.avustus 56 560 (1 kpl)
Kielteiset päätökset
Käytettävissä oleva valtuus yhteensä

131
86

€

16 412 904

75

8 056 000
7 565 530

11
490 470

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva kooste
1) Haetut yritystuet
2) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
3) Haetut yritystuet kunnittain
3) Myönnetyt yritystuet kunnittain
Kaikki rakennerahasto-ohjelmasta tehdyt yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala esitteli asiaa.
Tom Saksa piti taulukossa esitettyä jäljellä olevaa valtuuslukua pienenä
– hänen käsityksensä oli, että valtuutta olisi hieman enemmän vielä jäljellä (noin 700 000 €). Asia tarkistetaan K-S ELYstä.
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EAKR yritystukia on haettu muutamissa kunnissa niukasti, johtuen osittain siitä, että yritystukirahoitusta on ao. kunnissa haettu pääasiassa maaseutuohjelman ja leaderien kautta. Tosin tiettyjen kuntien osalta näistäkin aikaisempaa ohjelmakautta niukemmin, mikä on hiukan huolestuttavaa. Seuraavassa sihteeristön/MYR kokouksissa olisikin hyvä tarkastella
EAKR, maaseutuohjelma ja leader -yritystukia rinnakkain.
Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tippuminen pois rahoitettavasta
toiminnasta on myös vaikuttanut yritystukien hakuun. Käytettävissä
oleva perustamistuki on koettu toimimattomaksi välineeksi niin leader ohjelmissa kuin maaseuturahastosta rahoitettavissa yritystuissa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tilannekatsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
---
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29.9.2016/§9

9 § DIGIBISNES – LOIKKA PERINTEISESTÄ DIGIBISNEKSEEN (102455)
Sihteeristö teki kokouksessaan 26.5.2016 hankkeesta kielteisen päätöksen, jonka jälkeen hakija on peruuttanut Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitetun hakemuksensa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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29.9.2016/§10

10 § TILANNEKATSAUS KOHEESIOPOLITIIKAN 2020+VALMISTELUSTA
TEMin vetämässä 12.9.2016 pidetyssä Alue- ja rakennepolitiikan
EU4-jaoston kokouksessa oli koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun liittyen esillä seuraavaa:
-

-

-

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on aikaistunut Brexitin
vuoksi ja on syksyllä 2019
vuonna 2016 tehdään EU-rahoituskehysten välitarkastelu
(merkittäviä koheesiopolitiikkaan vaikuttavia muutoksia ei
kuitenkaan odoteta)
Komission koheesioraportti annetaan v. 2017 (keskustelu on
avattu, mutta tällä hetkellä ei ole näkymää siihen, onko odotettavissa suuria koheesiopolitiikan muutoksia ja jos, niin
millaisia)
touko-kesäkuussa 2017 pidetään iso koheesiopolitiikkaa käsittelevä seminaari
vuonna 2017 annetaan ehdotus seuraavan EU-rahoituskehyskauden rahoituksesta, jossa määritellään komission näkemys
rahoituksen jakaantumisesta eri politiikkalohkoihin
VM:n valmisteluvastuulla oleva EU:n varainhoitoasetus valmistellaan noin 3 v. ennen rahoituskehyskauden alkamista,
eli v. 2017 Suomen on jo esitettävä, mitä muutoksia halutaan
ja vuonna 2018 annetaan komission koheesiopolitiikan asetusehdotukset
vaikuttamisen aikaikkuna on noin vuosi, merkittävät 2020+
linjaukset valmistellaan tulevan vuoden aikana
Brittien lähtö EU:sta vaikuttanee 10 % vähennyksellä EUbudjettiin - tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että ao.
summaa korvattaisiin muulla rahoituksella, eli EU-budjetti
pienenee ja politiikkalohkoihin kohdentuminen on auki
Syksyn aikana työryhmässä tullaan käsittelemään ainakin
seuraavia asioita:
komission monivuotisen rahoituskehyksen ja koheesiopolitiikan välitarkastelu
koheesiopolitiikan uudistaminen, mm. ERI -rahastojen tulevaisuus
kansallisen kasvuagendan ja koheesiopolitiikan yhteydet
arktisuus, Itämeren alueen strategia
Pohjoiset harvaan asutut alueet (NSPA)
Slovakian puheenjohtajakaudella esiin nousevat koheesiopolitiikkaan liittyvät asiakohdat
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Maakunnilla on työryhmän laajassa kokoonpanossa 4 edustajaa. Pohjois-Suomen maakuntia työryhmässä edustaa Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen (varajäsen Päivi Keisanen/P-P liitto). Työryhmä kokoontuu kuukausittain. Seuraava
kokous pidetään 31.10. ja agendalle voi tuoda kunkin edustajan omissa viitekehyksissä esillä olevia asioita, mm. OECD raportti kiinnostaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski alusti asiaa. Hän totesi, että Suomen
tulee valvoa etuaan tulevan koheesiopolitiikan valmistelussa
huomattavasti kuluvan kauden valmistelua paremmin. Komission on mm. antanut Suomelle suositukset talouden tervehdyttämiseksi, joita tulisi tarkastella (mm. julkinen sektori
Suomessa suuri - yksityisten työpaikkojen luominen).
Perusteluna koheesiopolitiikan jatkamiselle Suomen tulisi pitää esillä mm.
o harvan asutuksen erityisasemaa
o työllisyystilanteen heikkenemistä
o Venäjä pakotteiden vaikutuksia
o mittavaa rakenteellista uudistusta (maakuntauudistus)
o maaseudun rajua ja hyvin pitkään jatkunutta rakennemuutosta, joka tulee tunnustaa ja jolle tulee tehdä jotain (on esim. Keski-Pohjanmaalla selkäranka, johon
koko maakunta nojaa) - maaseudun palvelujärjestelmän uudistaminen olennainen asia
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus tiedoksi.
Tiina Harjunpää poistui § käsittelyn aikana klo 11.25.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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29.9.2016/§11

11 § LISÄRAHOITUSTARPEET LEADER -OHJELMIIN JA MAATALOUDEN INVESTOINTITUKIIN
Maaseutuohjelman kautta myönnettävälle rahoitukselle on Keski-Pohjanmaalla kysyntää. Ohjelman kautta rahoitettavien Leader -toimintaryhmien (Pirityiset, Rieska-leader) käyttöön tähän mennessä osoitetut varat
on kiinnitetty niiden hallitusten päätöksin ja lisärahoitukselle on kysyntää.
Taantumasta huolimatta myös maatilat investoivat Keski-Pohjanmaalla
voimakkaasti, ja käyttöä lisäresursseille olisi myös tällä puolella.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi sekä
tekee tarvittaessa esityksen MYRrille lisärahoitustarpeen eteenpäin viemiseksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin täydensi, että maatilainvestointeja rahoitetaan
sekä EU-osarahoitteisesti, että puhtaasti kansallisin varoin. Tänä vuonna
EU-osarahoitteisia varoja on riittävästi, mutta kansalliset varat ovat loppumassa kesken; lisärahoitusta on kuitenkin jo tällä tietoa tulossa.
Taantumasta huolimatta maatilat investoivat Keski-Pohjanmaalla hämmästyttävänkin voimakkaasti.
Petri Jylhä otti esille leader -ohjelmien omarahoitusvaateen (30 %), joka
mahdollisesti jatkossa tulee vaikuttamaan ns. yleisten kehittämishankkeiden hakemiseen, koska tuota rahoitusta on vaikea saada kasaan.
Sihteeristön päätös: Merkittiin saatu informaatio tiedoksi ja edelleen
MYRrille tiedoksi vietäväksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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29.9.2016/§12

12 § ELY-KESKUSTEN TULOSSOPIMUSESITYKSET VUODELLE 2017
ELY-keskusten esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi tulee alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014 § 28) mukaan käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä.
Edelliset, joulukuussa 2015 hyväksytyt ELYjen tulossopimukset vuodelle 2016 löytyvät osoitteesta
http://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Niiltä osin, kuin kunkin ELY-keskuksen toiminta-alue kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan, ELY-keskukset tuovat esityksensä tulosasiakirjoiksi vuodelle 2017 Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Niiltä osin, kuin kunkin ELY-keskuksen toimintaalue kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan, ELY-keskukset tuovat esityksensä tulosasiakirjoiksi vuodelle 2017 Keski-Pohjanmaan maakunnan
yhteistyöryhmälle tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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29.9.2016/§13

13 § KOKOUKSIA JA TILAISUUKSIA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) sekä
alueelliseen kehittämiseen liittyviä kokouksia/tilaisuuksia:
29.9.
30.9.
12.10.
13.10.
17.10.
3.11.
14.11.
30.11.
12.12.

MYR sihteeristö
MAKO arviointityöpaja
Kase johtoryhmä
MYR
Maakuntahallitus
MYR sihteeristö
Maakuntahallitus
Alueen vahvuuksien analysointityöpaja K-P:lla/TEM
Maakuntahallitus

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavilla lisäyksillä:
3.11.

Maaseutuohjelman hankkeiden verkostoitumispäivä Pietarsaaressa (K-P:n ja Pohjanmaan toimijoille)

Maakuntaohjelman teemaryhmien kokoukset:
25.11.
Toimiva K-P
28.11.
Hyvinvoiva K-P
29.11.
Maaseutu
2.12.
Yrittävä K-P
7.12.
Työllisyys
8.12
Osaava K-P
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 6/2016

MYR sihteeristö 6/2016 (29.9.2016)

Sivu
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29.9.2016/§14

14 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 13.10. klo 9.00.
Sihteeristön seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 3.11.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään MYR kokousajankohta
tiedoksi. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 3.11. klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 3.11. klo
9.30.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

