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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.
Sihteeristön kokoonpanoon on tehty MYR päätöksellä 17.12.2015 seuraavat muutokset:
Janna Räisänen on nimetty Tiina Harjunpään varajäseneksi.
Päivi Kentala on nimetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen varsinaiseksi ja Jukka Pakkala varajäseneksi 30.6.2016 saakka.
Mari Äijälä on nimetty Terttu Kortteen varaedustajaksi.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Mäkivirta ja Tiina Harjunpää.
---
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2 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMAKATSAUS KESKI-POHJANMAALLA
EU+valtio valtuuden käyttö rahoittajittain (EURA2014 järjestelmän
mukainen tilanne 30.12.2015)
EU+VALTIO

Valtuus 20142015*
Sidottu
%
Sidottu+varattu
%

K-P liitto
(EAKR)

K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

4 182 000

5 313 000

K-S ELY,
ymp.
teknologia
(EAKR)
808 000

3 436 498
82 %
5 218 227
125 %

4 151 840
78 %
4 151 840
78 %

285 778
35 %
625 417
77 %

K-S ELY
(ESR)

YHTEENSÄ

4 826 000

15 129 000

1 208 852
25 %
4 304 584
89 %

9 082 968
60 %
14 300 068
95 %

*Huom! Taulukko kuvaa Keski-Pohjanmaan oman rahoituskehyksen käyttöä.
Keski-Pohjanmaan liiton valtuus ei sisällä muiden maakuntien ylimaakunnalliselle
Biojalostuksen arvoketju -hankkeelle osoittamaa valtuutta. Myös sidonnoissa on huomioitu vain Keski-Pohjanmaan oma osuus (216 569 €) ao. hankkeelle.
Keski-Pohjanmaan liiton kehyksessä on tässä mukana Keski-Pohjanmaan kehyksestä
Lapin liitolle ylimaakunnalliseen Lentoliikennehankkeeseen osoitettu valtuus (50 154
€) ja Keski-Pohjanmaan osuus rahoituksesta (50 154 €) on mukana sidonnoissa.

Vähähiilisyystavoitteen (25 %) toteutuminen
Keski-Pohjanmaalla tähän mennessä myönnetyistä EAKR+valtion varoista vain muutama prosentti kohdistuu erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2,
joiden avulla seurataan ohjelman vähähiilisyyttä edistävää toimintaa.
Keski-Suomen ELY-keskuksen Keski-Pohjanmaalla tähän mennessä
myöntämistä yritystuista vain 0,6 % kohdistuu erityistavoitteisiin 3.1 ja
3.2. Vastaavat prosentit ovat Pohjois-Suomen muissa maakunnissa yritystukien osalta seuraavat: Lappi 29 %, Pohjois-Pohjanmaa 22 % ja Kainuu 34 %.
Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamista hankkeista 7,2 % kohdistuu erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2 ja 17,6 %, jos ylimaakunnallinen Biojalostuksen arvoketjuhanke lasketaan kokonaisuudessaan mukaan.
K-S ELYn rahoittamat ympäristöteknologiahankkeet eivät ole kohdistuneet kyseisiin erityistavoitteisiin.
Rahoitetut hankkeet
Tähän mennessä Keski-Pohjanmaan EAKR varoista on rahoitettu kaikkiaan 22 hanketta. Yhteishankkeita on rahoitetuista 22 hankkeesta ollut 7
ja ylimaakunnallisia 2. Yhtä LumpSum päätöstä lukuunottamatta kaikki
päätökset on tehty Flat rate -päätöksinä. EAKR yritystukia on myönnetty
50 hankkeelle.
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ESR hankkeita on tähän mennessä rahoitettu 10 (+työvoimapoliittiset
rinnakkaishankkeet). Kaikki päätökset (pl. ns. omantuotannonhankkeet)
on tehty Flat rate -päätöksinä. Rahoitetuista hankkeista 2 on ollut yhteishankkeita.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen sihteeri esitteli lyhyesti toteuman. Vähähiilisyyden
seurannan osalta todettiin, että Keski-Pohjanmaalla on rahoitettu useita
vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita, jotka eivät sovellu kirjattavaksi erityistavoitteisiin 3.1. ja 3.2. (eivät energiahankkeita). Vähähiilisyyden
seuranta-asia ja siihen liittyvä määrittely on syytä ottaa keskusteluun
seurantakomitean sihteeristössä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että vähähiilisyyden
määrittelyasiasta on syytä keskustella seurantakomitean sihteeristössä.
---
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3 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia
yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle
raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus vuosille 2014-2015 on
yhteensä 5 313 000 €. Vuoden 2016 alkupuolella uutta valtuutta saadaan
käyttöön 2 743 000 €.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-4.1.2016

kpl

Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystuet
EAKR myöntövaltuus 2014-2015
Myönnetyt EAKR yritystuet
- kehittämisavustus 4 409 280 (49 kpl)
- toimintaymp. keh.avustus 56 560 (1 kpl)
Kielteiset päätökset
2014-2015 valtuutta jäljellä
Vuoden 2016 alkupuolella käyttöön saatava lisävaltuus

97
59

€

13 849 861

50

5 313 000
4 465 840

9
847 160
2 743 000

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin yritystukirahoituksen käyttötilanne ja että hiljaisemman kesäkauden jälkeen yritystukien haku on syksystä taas vilkastunut.
Sihteeristö kävi keskustelun myös ohjelmasta irrotettavasta Pk-yritysaloitteesta. Kyseessä on vahvasti poliittinen päätös, joka on tehty alueita kuulematta. Toiveena on, että alueita informoidaan EAKR varoista
ao. toimintaan irrotettujen varojen käytöstä. Esillä oli mm. se, mitä varoille tapahtuu sen jälkeen, kun/jos lainoitetut yritykset maksavat lainansa pois ja takausvarat vapautuvat?
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4 § BIOPRO -KEHITTÄMISHANKE (300976)
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
4.1.2016.-30.11.2017
Kokonaiskustannusarvio: 168 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Biojalostaminen on olennainen osa kehittyvää prosessiteollisuutta. Kemian teollisuudella tulee olemaan avainasema uusien biomassapohjaisten tuotteiden valmistuksessa, mistä syystä prosessialan osaamisen kehittämistä tulisi suunnata entistä enemmän myös bioalan tarpeisiin.
Keski-Pohjanmaalta on tämän hankkeen valmistelun yhteydessä vierailtu
mm. Pohjois-Karjalan Koulutusyhtymän aikuiskoulutuksen prosessialan
oppimisympäristössä ja Joensuun yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vierailut vahvistivat yhteistyötä muiden prosessialan kehittäjäorganisaatioiden kanssa sekä selvensivät mihin suuntaan
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen prosessialan asiantuntijoiden asiasiantuntemusta tulisi lähteä kehittämään.
Hankkeen sisältö ja tavoitteet
BioPro -hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi hanketta: BioPro -kehittämishanke ja BioPro -investointihanke. Investointihankeosio on käsittelyssä seuraavassa pykälässä.
BioPro -hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda oppimisympäristö
alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Hankkeen aikana rakennetaan
asiantuntija- ja kouluttajaverkosto sekä kehitetään tuotteita ja palveluja
biojalostuksen tarpeisiin.
Hankkeen tuloksena syntyy:
o Biojalostuksen laboratorio- ja osaamisympäristö BIOPRO
o Asiantuntija- ja kouluttajaverkosto biojalostuksen tarpeisiin
o Valmennusohjelma asiantuntijoiden osaamisen varmistamiseksi
o Verkkoviestintään soveltuvaa uusinta tutkimustietoa välittävää
materiaalia tukemaan biojalostuksen ja bioprosessitekniikan ammatillista edistämistä
Hankkeen uutuusarvo
Hankkeella reagoidaan biotalouden lisääntymiseen alueella ja ennakoidaan osaamisen kehittämisen tarpeita. Hankkeella tuetaan Biolaakso ohjelman tavoitteita omaa toimintaa kehittämällä. Hankkeen aikana pyritään kehittämään prosessialan osaamista tulevien bioalan toimijoiden
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tarpeita paremmin palvelevaksi, niin että myös bioalan yrityksille voidaan taata osaava työvoima.
Toteutusalue
Keski-Pohjanmaa
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat biojalostamot ja muut kemian alan yritykset.
Määrälliset tavoitteet
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Osallistuvat yritykset

1

Uudet innovaatioalustat

1

Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidun tuotteet ja palvelut

2

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella on sekä välittömiä että erityisesti välillisiä myönteisiä vaikutuksia kestävään kehitykseen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Rakennettua osaamisympäristöä hyödynnetään alueen biojalostusosaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä yritysten testausympäristönä. Hankkeen aikana saatua tietoa levitetään mm. Biolaakso-verkostossa hyödynnettäväksi.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate (24 %)
Yhteensä

120 000
20 000
28 800
168 800

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
135 040 80 %
Kunnat
33 760 20 %
- hakijan omarahoitus 13 600
- muut kuntarahoittajat yhteensä 20 160
o Kaustisen stk
o Kannus
o Kosek
Yhteensä
168 800 100 %
Sekä Kaustisen stk, Kannus että Kosek ovat tehneet hankkeesta myönteiset kuntarahapäätökset.
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Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelu: Hanke vahvistaa Keski-Pohjanmaan asemaa ja elinkeinoelämää kemian ja biotalouden osaamiskeskittymänä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen näkökulmasta. Hanke ja siinä luotu oppimisympäristö mahdollistaa moniosaajien tuottamisen prosessiteollisuuteen, biotalouteen ja biojalostamoihin. Hanke toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa, joka perustuu laaja-alaiseen kemian prosessien osaamisen hyödyntämiseen teollisuudessa ja biotaloudessa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
--Päivi Kentala saapui § käsittelyn aikana klo 9.50.
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5 § BIOPRO -INVESTOINTIHANKE (301950)
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
4.1.2016.-30.11.2017
Kokonaiskustannusarvio: 80 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen sisältö ja tavoitteet
BioPro -hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi hanketta: BioPro -kehittämishanke ja BioPro -investointihanke. Tämä investointiosio sisältää vain
hankkeeseen hankittavat laiteinvestoinnit. Kokonaisuuden tavoitteet käyvät esille edellä käsitellystä BioPro kehittämishankkeesta.
Kustannusarvio (€)
Kone- ja laiteinvestoinnit
Yhteensä

80 000
80 000

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
64 000 80 %
Kunnat
16 000 20 %
- hakijan omarahoitus 6 400
- muut kuntarahoittajat yhteensä 9 600
o Kaustisen stk, Kannus, Kosek
Yhteensä
80 000 100 %
Sekä Kaustisen stk, Kannus että Kosek ovat tehneet hankkeesta myönteiset kuntarahapäätökset.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy BioPro
hankkeen investointisosion toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelu: Hanke vahvistaa Keski-Pohjanmaan asemaa ja elinkeinoelämää kemian ja biotalouden osaamiskeskittymänä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen näkökulmasta. Hanke ja siinä luotu oppimisympäristö mahdollistaa moniosaajien tuottamisen prosessiteollisuuteen, biotalouteen ja biojalostamoihin. Hanke toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa, joka perustuu laaja-alaiseen kemian prosessien osaamisen hyödyntämiseen teollisuudessa ja biotaloudessa.
Sihteeristön päätös: Hanke hyväksyttiin toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
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6 § VISKURI (301174)
Hakija:
Ohjelma:

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
4.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 588 750 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Toteutusalue:
Ylimaakunnallinen (K-P, P-P)
Taustaa
Maaseudun murros jatkuu. Alkutuotanto on nyt kokonaisuudessaan globaalin kilpailun piirissä, mutta monet ajattelu- ja toimintatavat ovat vielä
vuosikymmenen tai kahden takaa. Suorien tulotukien aleneminen, kustannusten kohoaminen ja tuottajahintojen suuret vaihtelut asettavat suuria vaatimuksia maatilojen johtamiselle. Osa maatiloista tulee tämän seurauksena tarkastelemaan vaihtoehtoisia toimeentulon lähteitä maataloustulon sijasta tai rinnalla, osa taas miettii kuumeisesti keinoja pitää tilan
kannattavuus tyydyttävällä tasolla. Urakointi- ja muiden ostopalveluiden
käyttö, koneasemat ja muu yhteisyrittäminen yleistyvät. Tilakoon kasvaessa ja palkatun työvoiman lisääntyessä uusien ratkaisujen löytäminen
on entistä tärkeämpää.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tehostaa maaseudun voimavarojen, niin henkisten kuin fyysisten, hyväksikäyttöä. Hanke tuottaa ja esittelee mahdollisuuksia resurssien käytön tehostamiseen sekä avustaa alkavia ja toimintaansa kehittäviä yrittäjiä ja yrittäjäryhmiä löytämään kannattavan liiketoiminnan mahdollistavia ratkaisuja.
Erityisenä tavoitteena on kehittää maatalouden ja muun alkutuotannon
kilpailukykyä ja kannattavuutta synnyttämällä yhteisyrityksiä maatilojen
ja mahdollisesti myös muiden yritysten välillä. Tavoitteena on myös
luoda uudenlaisia liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmalleja yhteisyrittämiseen liittyen.
Määrällisinä tavoitteina on synnyttää yhteisyrittämiseen liittyvää ideointia vähintään 20 kehittämisryhmässä, joihin osallistuu vähintään 100
yrittäjää tai yrittäjäksi ryhtymistä harkitsevaa. Kehittämisryhmistä ainakin kymmenen kanssa edetään liiketoiminnan suunnitteluun. Toiminnan
käynnistämiseen tähdätään 5 yhteisyrityksen kohdalla joko hankkeen aikana tai nopeasti sen päätyttyä. Oheistuotteena tavoitellaan 5 muun yrityksen käynnistymistä hankkeen kehittämisryhmissä esillä olleista yritysaihioista, joissa yhteisyrittämisen edellytyksiä ei todeta olevan.
Laajempana tavoitteena on havahduttaa maaseudun yrittäjät ja muu väestä näkemään yhteisyrittämisen antamat mahdollisuudet joko vanhaa
toimintaa tukevaan tai täysin uuteen liiketoimintaan sekä lähestymään
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ongelmia ennakkoluulottomasti erilaisia ratkaisuja puntaroiden ja testaten.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hanke painottaa toimintaansa yhteisölliseen kehittämiseen tavoitellen
yhteisyrittämisen skaalaetujen hyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään
viranomaisten suhtautuminen kehitettäviin liiketoiminta- ja rahoitusmalleihin tarvittaessa ennakkoratkaisuja hakemalla. Hankkeessa kehitetään
alkutuottajien koti- ja ulkomaan verkostoa siirtämällä muualla saatuja
kokemuksia yhteisyrittämisestä kohderyhmälle.
Toteutusalue
Hanke toteutetaan ProAgria Keski-Pohjanmaan toimialueen kattavana.
Keski-Pohjanmaan maakunnan lisäksi siihen kuuluvat Kalajoen kaupunki sekä Sievin ja Reisjärven kunnat.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Toimivat maatila- ja maaseutuyrittäjät tai yritystoiminnan aloittamista
suunnittelevat henkilöt.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Hanke toteutetaan kokoamalla saman kehittämishaasteen ratkaisemiseksi
kiinnostuneita maatilayrittäjiä yhteen alueittain (3-5 yritystä/ryhmä).
Ryhmien kokoontumisessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Työstämisen jälkeen ryhmä päättää jatketaanko suunnittelua yhteisyrityksen perustamiseksi. Jos päätös on myönteinen, hanketyöntekijät työstävät ratkaisumalleja eteenpäin.
Verkostoituminen tapahtuu jalkauttamalla sekä koti- että ulkomaista asiantuntijuutta ja toimintamalleja alueelle sekä järjestämällä mm. opintomatkoja.
Kehittämisryhmät toimivat pilottiryhmänä uuden toimintatavan soveltamisessa. Ryhmässä valitun ratkaisumallin pohjalta ohjataan kehittämisryhmä hakemaan yhteistoiminta- tai yritysryhmähanketukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi. Jos yhteisyrittämisen mahdollisuutta ei löydy, tuon tulokset ovat yksittäisten ryhmäläisten hyödynnettävissä. Tällaiset ohjataan Yritys-Suomi verkoston
asiakkaiksi.
Määrälliset tavoitteet
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Uudet tuella aikaansaadut yritykset

10

Uudet tuella aikaansaadut työpaikat

10

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys)
Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseksi. Naisyrittäjyyden edistämiseen maaseudulla kiinnitetään kuitenkin huomiota hankkeen toimintatapoja valittaessa.
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Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen
kestävään kehittämiseen (taloudellinen kestävyys).
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen aikana luodut liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmallit
ovat vapaasti hyödynnettävissä. ProAgrian valtakunnallisen verkoston
kautta myös hyväksi havaitut käytännöt on nopeasti siirrettävissä muualle maahan.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Muut kustannukset
Flat rate (15 %)
Yhteensä

285 000
207 000
34 000
20 000
42 750
588 750

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
- K-P kehys 274 750 (66,7 %)
- P-P kehys 137 375 (33,3 %)
Kunnat
- Kosek ja Kokkolan kaupunki 27 872
- Kannus 6 562
- Kaustisen stk 44 066
- Sievi 11 030
- Reisjärvi 7 745
- Kalajoki 20 475
Yksityinen rahoitus
- ProAgria (omarahoitus) 29 438
- Yrittäjät 29 437
Yhteensä

412 125

70 %

117 750

20 %

58 875

10 %

588 750 100 %

Keski-Pohjanmaan kuntarahoittajista Kaustisen seutukunta, Kosek ja
Kannus ovat tehneet hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen. Kokkolan kuntarahapäätös käsitellään aikaisintaan 18.1.
Pohjois-Pohjanmaan puolelta Kalajoki on tehnyt hankkeesta kielteisen
päätöksen. Sievin kunnanhallitus käsittelee 18.1.2016 (jäänyt aikaisemmassa käsittelyssä pöydälle). Reisjärvi ei ole vielä tehnyt hankkeesta
päätöstä.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Merkitään tiedoksi, että KeskiPohjanmaan liitto on valmis rahoittamaan hankkeen, mikäli hankkeen
muu rahoitus varmistuu. Sihteeristön virallinen päätös hankkeesta tehdään seuraavassa kokouksessa 10.2.2016.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Lopullinen päätös hankkeesta tehdään, kun puuttuva kuntarahoitus hankkeelle varmistuu.
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7 § SATELLIITTI (102165)
Hakija:
Ohjelma:

Kokkotyö-säätiö
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.11.2015-31.10.2018
Kokonaiskustannusarvio: 589 968 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Rahoittaja täsmentää hankkeen valmistelutilannetta vielä kokouksessa.
Hanke lyhyesti
Hankkeen tavoitteena on luoda työpajatoiminnalle uusi seudullinen toimintamalli, joka soveltuu maaseutumaiseen toimintaympäristöön, missä
on paljon pieniä kuntia ja pitkät välimatkat. Tarkoituksena on kehittää
malli, jossa keskuspajalähtöisesti tuotetaan asiantuntijapalvelut kuntien
kanssa yhteistyössä kehitettäviin satelliittipajoihin. Työ- ja yksilövalmennuksen kehittämisen puitteissa luodaan uusi palveluohjauksen prosessi, jonka avulla pitkäaikaistyöttömien poluttaminen kohti työmarkkinoita onnistuu, mikä on tärkeää erityisesti nuorille työttömille.
Kaustisen seutukunnassa on mm. runsaasti yhdistystoimintaa, joka työllistämispotentiaalia ei ole vielä tunnistettu. Hankkeen tavoitteena onkin
myös välityömarkkinoiden kartoittaminen ja tunnistaminen, niiden toimintaedellytysten parantaminen ja kehittäminen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat,
pitkäaikaistyöttömät, erityisesti ikääntyneet ja naiset, joiden koulutus ja
aiempi työkokemus ei vastaa avointen työmarkkinoiden tarpeita.
Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta (omarahoitusosuus)
Yhteensä

471 975 80 %
117 993 20 %
589 968 100 %

Kaustisen seutukuntien kuntien rahoitus on merkitty hakijan omarahoitusosuudeksi ja seutukunta on tehnyt hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen 7.10.2015. Hakija ei ole esittänyt omarahoitusosuutta hankkeeseen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle,
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että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ehdolla, että hakijan omarahoitus hankkeeseen löytyy ja muut tarkistustarpeet huomioidaan. Rahoittaja
edellyttää, että hankkeelle haettua tukea (80 %) pienennetään, ellei hakijalla ole esittää erityisiä perusteluita korkeamman tukitason käytölle.
Myös hankkeen kustannusarvioita tulee vielä tarkistaa (hanke suhteellisen kallis/osallistuja). Lisäksi osa toimenpiteistä on vielä yleisellä tasolla ja vaatii täsmennystä. Tarvittavista työvoimapoliittisista toimenpiteistä syntyy vielä kustannuksia, eikä niitä ole esitetty hankesuunnitelmassa.
Perustelu: Hanke on tarpeellinen työllisyyden hoidon kehittämisessä
sekä toimijoiden yhteistyön edistämisessä. Hankkeella on merkitystä
hankkeeseen osallistujille, koska sillä luodaan yhtäläisiä mahdollisuuksia heidän työllistymisensä edistämiseksi. Hanke sopii avoinna olleen
haun painotuksiin sekä toteuttaa Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
2014-2017 kehittämisteeman 4.1.2 Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa tavoitteita.
Hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, joten hanke tulee
viedä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Rahoittaja totesi hankkeen hyväksyttäväksi ja tarpeelliseksi
alueen työllisyyden hoitamisessa. Rahoittajan mukaan hakija on myös
valmis osoittamaan hankkeelle tarvittavan omarahoitusosuuden (5 %).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoittajan edellä esittämin perusteluin ja ehdoin.
---
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8 § AURA UTBILDING INOM NATURBASERAD VÅRD OCH PEDAGOGIK (102005)
Sihteeristö 3.12.2015 § 7
Hakija:
Osatoteuttaja:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Vasa Universitet/Levon Institutet ja Naturresursintitutet
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan laatu ja parantaminen
Toteuttamisaika:
1.2.2016-15.1.2016-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 214 630 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Toteutusalue:
Ylimaakunnallinen hanke (K-P, Pohjanmaa)
Sihteeristön 3.12.2015 esityslistan mukana on toimitettu rahoittajan
laatima hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Projektin tavoitteena on kehittää ensimmäinen ruotsinkielinen koulutusmoduuli Green care- ja luontopohjaiseen pedagogiikkaan Pohjanmaalla.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunta
Yksityinen
Yhteensä

160 972
40 635
13 023
214 630

75 %
18,9 %
6,1 %
100 %

Rahoituksen jakautuminen toteuttajittain (€)
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa
Centria ammattikorkeakoulu Oy
EU+valtio
Kunta
Yksityinen
Yhteensä

121 903
*40 635
0
162 538

Vasa UniversiNaturresurtet/Levon Institu- sinstitutet
tet
10 188
28 881
0
0
3 396
9 627
13 584
38 508

*kuntaraha on hakijan omarahoitusosuutta

Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke. Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen 18.11.2015.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Rahoittajan perustelu: Green-care filosofian takana on ympäristötietoisuus ja paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen käyttäen paikallisia
resursseja uusien työllistämismuotojen luomiseksi. Green-care –yrityksissä käytetyt hoitomuodot ovat joustavia ja niitä voidaan käyttää tavanomaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen rinnalla. Tyypilliset hoitomuodot ovat terapeuttinen ja sosiaalinen puutarhatoiminta ja maatilojen
käyttö kuntoutustarkoituksessa.
Projektissa luotu koulutusmoduuli perustuu aiemmin toteutettuun projektiin ”Grön omsorg i Österbotten”. Tämä projekti on seuraava askel
osallistujien korkean osaamisen kehittämisessä ja perustuu sen projektin
tuloksiin ja sieltä saatuun palautteeseen.
Luonnonmukaisen hoidon ja kasvatustieteen koulutusmoduulin tavoite
on oppilaitosten ja oman alan yrittäjien lisääntynyt osaaminen tarkoituksena sosiaalisten innovaatioiden ja kasvatustieteellisten palvelujen parantaminen. Projektin tavoitteena on myös ruotsinkielisen opetusmateriaalin kehittäminen luonnonmukaisessa hoidossa ja kasvatustieteessä
sekä verkoston luominen palvelutuottajien ja –ostajien kesken. Tässä
työssä käytetään pääosin digitalisoitua materiaalia ja virtuaalisia työvälineitä.
Projekti sisältää viiden opintojakson mittainen osa ”Opi maalla – Farm
education”, jossa keskitytään ainoana Suomessa maatiloilla toteutettavaan perusopetukseen. Tästä ollaan saatu hyviä tuloksia. Tullaan huomioimaan Pohjanmaan maatalouselinkeinoja ja maantieteellisiä erityispiirteitä, esim. meri ja saaristoluoto (Merenkurkku yms.) Uutta koulutusmoduulia hyödynnetään hoidon ja kasvatustieteen opettajakoulutuksen kehittämisessä ainoana ruotsinkielisenä opetuksena Suomessa. Projekti tekee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa vihreällä hoivaalalla ja kasvatustiedealalla kansallisella ja Pohjoismaiden tasolla. Projektissa tullaan tekemään yhteistyötä ”Green Care –koulutus Suomessa”
–projektin (Lapin AMK) ja Luonnonvarakeskuksen ”Kotimaa” –projektin kanssa.
Rahoittaja edellyttää lisäksi, että hankkeen raportit ja tulokset esitetään
molemmilla kotimaisilla kielillä.
Käsittely: Sihteeristössä todettiin, että Green-care toimintaan liittyvää
kehittämistyötä on tehty jo pitkään - tuoko ruotsinkielinen koulutusmoduuli riittävän lisäarvon hankkeeseen?
Todettiin lisäksi, että Luonnonvarakeskus on jättänyt maaseuturahastoon
myös creen care -toimintaan liittyvän rahoitushakemuksen, jossa toimijat
ovat pitkälti samat. Jätetyt hankkeet eivät ilmeisesti ole kuitenkaan sisällöltään päällekkäisiä, mutta niiden yhteys halutaan varmistaa.
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Kokouksen puheenjohtajan esitys: Sihteeristö ei tee hankkeesta päätöstä tässä kokouksessa, vaan se palautetaan jatkovalmisteluun. Hankkeen yhteydet maaseuturahastoon jätetyn hakemuksen kanssa tarkistetaan.
Sihteeristön päätös: Hanke palautetaan jatkovalmisteluun kokouksen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
--Sihteeristö 14.1.2016 § 7
Rahoittaja on pyytänyt hankkeesta lausunnon Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksiköltä.
Haetun ESR-hankkeen kanssa samaan kokonaisuuteen liittyy MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta haettu ”AURA-Luonnostaan
nouseva Pohjanmaa, Livskraft från sen Österbottniska naturen” -hanke.
Hanke tullaan rahoittamaan maaseutuohjelmasta, ja virallinen rahoituspäätös tehdään heti, kun se on teknisesti mahdollista (tammi-helmikuun
aikana).
Maaseutuohjelmasta ja ESR-rahoituksesta haettavia hankkeita on valmisteltu rinnakkain, ja jo ensimmäisissä ELY-keskuksen maaseutuyksikön
kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että hankekokonaisuus jaetaan
kahteen osaan, joista toiseen haetaan rahoitusta maaseutuohjelmasta ja
toiseen ESR -varoista. Koulutusmoduulien rakentaminen sopii luontevammin ESR -toiminnaksi kuin maaseuturahastosta rahoitettavaksi.
Hankkeet eivät ELY-keskuksen maaseutuyksikön mukaan ole päällekkäisiä, vaan täydentävät hyvin toisiaan.
Lausunto on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.
Rahoittajan mukaan hankesuunnitelmaan tulee vielä pientä, lähinnä teknistä tarkennusta; mm. Centrian ja Vaasan yliopiston rahoitus tulkitaan
muuksi julkiseksi rahoitukseksi (ei kuntarahaa) ja hankkeen toteuttaminen alkaa jo 15.1.2016.
Maakuntien (Keski-Pohjanmaa/Pohjanmaa) välinen rahoituksen
(ESR+valtio) jakautuminen tarkennetaan kokouksessa. Hankkeen toteuttamisalueena ovat seuraavat kunnat: Pietarsaari, Kokkola, Mustasaari,
Korsnäs, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Vaasa, Vöyri.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Keski-Suomen ELYkeskus esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta.
Käsittely: Todettiin, että hanke kohdistuu valtaosaltaan (noin 90 %)
Pohjanmaan kuntien alueelle. Rahoittajan mukaan hanke järkevä rahoittaa kokonaan Pohjanmaan alueellisista ESR -varoista (näin menetellään
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välillä puolin ja toisin ylimaakunnallisissa hankkeissa järkevän hankehallinnoinnin vuoksi). Rahoittaja totesi lisäksi, että Kokkola voi silti olla
mukana hankkeessa (mikäli alueen yrityksillä on halua olla mukana
hankkeessa).
Rahoittajan uusi esitys: Hankkeeseen ei käytetä Keski-Pohjanmaan
alueellisia ESR -varoja. Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan Pohjanmaan alueellista ESR -varoista.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan uuden esityksen mukaisena.
---
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9 § APPSIM –SOVELTAVA SIMULAATIOPEDAGOGIIKKA, DIGITAALISUUS JA PALVELUMUOTOILU OSAAMISEN KEHITTÄJÄNÄ (101952)
Sihteeristö 3.12.2015 § 8
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite:
9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2016-31.12.2018
Kokonaiskustannusarvio: 388 558 €
Päärahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Esityslistan 3.12.2015 mukana on toimitettu rahoittajan laatima
hanketta koskeva kooste/valintaesitys.
Hanke lyhyesti
Hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia mahdollisuuksia opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä
ja oppimisympäristöjä etenkin digitalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen.
Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Hakijan omarahoitus 19 428
- Kosek 26 615
- Kaustisen seutukunta 8 937
- Kannus 3 303
Muu julkinen
- Kiuru
- K-P sairaanhoitopiiri
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

291 419
58 283

75 %
15 %

19 428

5%

19 428
5%
388 558 100 %

Kosek on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen 4.11. ja Kannus kielteisen 12.11.2015. Kaustisen seutukunta käsittelee hankkeen 9.12.
Muusta julkisesta rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Hankkeen rahoitussuunnitelmaan on tulossa vielä pientä tarkennusta.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR varoin.
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Rahoittajan perustelu: Keski-Suomen ELY-keskus esittää hankkeen rahoitettavaksi. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 4 erityistavoitteen 9.2. investointiprioriteettien mukainen. Hanke on myös Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämän hankehaun prioriteettien mukainen. Hanke tukee myös maakuntastrategian toteuttamista edistämällä maakunnan korkea-asteen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittämistä.
Keski-Suomen ELY-keskus asettaa kuitenkin hankkeen rahoittamiselle
seuraavat ehdot: Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden on hyödynnettävä sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös Centrian kasvu- ja rakennemuutosaloille suuntaaman koulutuksen kehittämistä. Toiseksi hankkeen
toimenpiteitä on täsmennettävä. Kolmanneksi tuensaajan on asetettava
hankkeen rahoitussuunnitelmaan 10 %:n omarahoitusosuus. Näin ollen
ESR- ja valtion tuen osuudeksi jää 70 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muihin rahoitusosuuksiin ei edellytetä muutoksia.
Käsittely: Todettiin, että hankkeesta ei ole tehty kaikkia kuntaraha (+
muun julkisen) päätöksiä. Mm. Kaustisen seutukunta ei ole vielä sitoutunut hankkeeseen.
Kokouksen puheenjohtajan esitys: Hankkeesta ei tehdä vielä päätöstä
tässä kokouksessa, vaan odotetaan Kaustisen seutukunnan päätöstä.
Hakijaa pyydetään tekemään rahoittajan vaatimat täydennykset ennen
seuraavaa käsittelyä.
Sihteeristön päätös: Hankkeesta ei tehdä vielä päätöstä tässä kokouksessa, vaan odotetaan Kaustisen seutukunnan päätöstä.
Hakijaa pyydetään tekemään rahoittajan vaatimat täydennykset ennen
seuraavaa käsittelyä.
--Jukka Ylikarjula saapui kokoukseen § käsittelyn lopussa klo 10.40.

Sihteeristö 14.1.2016 § 8
Kaustisen seutukunta ei ole tehnyt hankkeesta päätöstä 9.12. kokouksessaan. Seuraava kokous pidetään 27.1.2016 4.2.2016.
Korjattu rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Hakijan omarahoitus 42 157
- Kosek 26 615
- Kaustisen seutukunta 8 938
- Kiuru, K-P sairaanhoitopiiri 19 428
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

271 992
97 138

19 428
5%
388 558 100 %

Rahoittaja täsmentää hanketta tarvittaessa kokouksessa.
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Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Keski-Suomen ELY-keskus
esittää maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle, että hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin edellisestä käsittelystä 3.12. ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin. Mikäli Kaustisen seutukunnan päätös
(seuraava kokous 4.2.) aiheuttaa muutostarvetta hankesuunnitelmaan/rahoitukseen, tehdään tarvittavat muutokset.
---
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10 § ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT/ENNAKOIDUN RAKENNEMUUTOKSEN SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA KASVUVYÖHYKEHAKU
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi
hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Hallituksen tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.
Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja
aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Alueita kannustetaan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.
Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen
kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.
Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu.
Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä
liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli
kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2
parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.
Kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten kaupunkiverkostojen yhteistyösopimusten tiiviit hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.1.2016 mennessä. Ennakoidun rakennemuutoksen
suunnitelma (varautumissuunnitelma) päivitettynä osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.2.2016 mennessä.
Varautumissuunnitelman laadinta Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt varautumissuunnitelmaan liittyvän valmistelutyön. Liitto järjestää toimeenpanosuunnitelmatyön päivittämiseen/ennakoivan rakennemuutoksen varautumissuunnitelman laatimiseen liittyvän seminaaritilaisuuden keskiviikkona 27.1.2016 (kesto
9-12).
Alustava varautumissuunnitelman valmistelu-/käsittelyaikataulu:
7.1.2016 -22.1.2016: varautumissuunnitelman kirjoitustyö
13.1.2016: alustava kutsu tilaisuudesta sidosryhmille
20.1.2016: Varsinainen kutsu sidosryhmille
22.1.2016: Luonnos kommenteille työryhmille
27.1.2016 klo 9-12: SEMINAARI
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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28.1.2016 – 3.2.2016: varautumissuunnitelman täydentäminen seminaarin tuloksien sekä kommenttien pohjalta
10.2.2016: sihteeristön käsittely
22.2.2016: Maakuntahallituksen käsittely
25.2.2016: MYR käsittely
29.2.2016: toimittaminen TEMiin
Kokouksessa kuullaan tarkemmin valmistelusta.
Esityslistan mukana on toimitettu TEMin varautumissuunnitelmaa koskeva ohjeistus.
Keski-Pohjanmaan hakeutuminen mukaan kasvuvyöhykkeisiin
Kokouksessa kuullaan valmistelua koskeva ajankohtaiskatsaus.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tiina Harjunpää kertoi lyhyesti varautumissuunnitelman valmistelusta todeten valmistelun pohjautuvan pitkälti suurteollisuuden ja
maatalouden tilaan ja niistä nouseviin mahdollisiin uhkakuviin.
Anne Pesola kertoi työn alla olevasta Kokkola-Pietarsaari kasvuvyöhykehakemuksen valmistelusta ja sisältöluonnoksesta. Työn pohjana on
ministeriö antamat teemat: digitalisuus, verkostot ja kansainvälisyys.
Valmisteltavalla hakemuksella tavoitellaan noin 420 000 € kehittämisrahoituspottia alueelle. Pesola totesi, että aikataulu on haastava ja korosti,
ettei nyt esiteltyä luonnosta ole vielä käsitelty missään foorumeissa.
Valmistelusta vastaavat Kosek ja Concordia.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula nosti esille, että myös PietarsaariKokkola akselia laajemmat kasvuvyöhykkeet (sekä Vaasan että Oulun
suuntaan) olisi hyvä tuoda esille hakemuksessa. Maakuntajohtajan mukaan TEM tulee pyytämään maakuntien liitoilta lausunnot esitettyihin
kasvukäytävähakemuksiin.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Anne Pesolalle annettiin kiitosta erinomaisesta valmistelu-/kirjoitustyöstä haasteellisella aikataululla.
---
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11 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT
Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettaminen
Valtioneuvosto on 17.12.2015 asettanut TEMin esittelystä Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan laaja-alaista alueiden kehittämistä ja hallinnonalojen toimien yhteensovittamista varten. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.1.2016 ja jatkuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen
toimikauden loppuun.
Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti
∂ linjata laajasti aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia
ja rahoitusta
∂ linjata ja yhteensovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä
∂ linjata hallituskaudelle laadittava aluekehittämispäätös sekä muita
merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia
∂ seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Olli Rehn.
Maakuntaliittojen varsinaisena edustajana neuvottelukunnassa toimii
maakuntajohtaja Jari Parkkonen Päijät-Hämeen liitosta ja hänen varajäsenenään maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan liitosta.
Keski-Pohjanmaan liiton puheenjohtajuudet v. 2016
Keski-Pohjanmaan liitto toimii vuonna 2016 puheenjohtajamaakuntana
seuraavissa maakuntaa laajemmissa toimielimissä:
-

Pohjois-Suomen neuvottelukunta (PSNTK)
Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmä
Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin-toimisto
sekä mahdollisesti myös Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmä

VTV:n vierailu Keski-Pohjanmaalla
Valtiontalouden tarkastusvirasto on käynnistänyt rakennerahastovarojen
vaikuttavuutta koskevan tarkastuksen ja vierailee sen merkeissä KeskiPohjanmaalla 14.1. (sekä ELY-keskuksessa että K-P liitossa). Tarkastuksessa keskitytään ohjelmakauden 2007-2013 tuloksiin.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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12 § OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä
kokouksia/tilaisuuksia:
14.1.
14.1.
21.1.
27.1.
5.2.
10.2.
18.2.
22.2.
25.2.
3.3.
14.3.
5.4.
11.4.
28.4.
9.5.
18.-19.5.
26.5.
13.6.

Sihteeristö
Maakuntahallitus
Verkostoiva ESR TL 5 seminaari/työpaja, Kokkola
Kase johtoryhmä
P-S koordinaatiotyöryhmä
Sihteeristö
P-S viestintäverkosto
Maakuntahallitus
MYR
Sihteeristö
Maakuntahallitus
Sihteeristö
Maakuntahallitus
MYR
Maakuntahallitus
Seurantakomitea (EAKR, ESR), Pohjois-Suomessa
Sihteeristö
Maakuntahallitus

Muita tiedossa olevia tilaisuuksia:
7.4.2016

Kuntaliiton aluepäivä Keski-Pohjanmaalla

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavilla lisäyksillä/muutoksilla:
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä kokoontuu 4.2. (ei 27.1.)
AIKO-seminaari Kokkolassa 27.1.
IP-huippukokous Kokkolassa 30.-31.8.
---
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13 § TARVITTAVA AJANKOHTAISKESKUSTELU SEKÄ MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käsittelee muut esille
otetut asiat.
Maakuntajohtaja otti esille itsehallintoaluevalmistelun etenemisen ja totesi sitä koskevan viimeisen tiedon löytyvän www.alueuudistus.fi
-sivustolta.
Selvitysmies Tarastin lopullinen ehdotus julkistetaan 26.1. ja hallituksen
linjaukset saadaan kuun vaihteessa.
Loppukeväästä tulee mietittäväksi, miten alueellisen kehittämispalvelut
maakunnassa jatkossa hoidetaan. Auki on mm. mikä tulee olemaan jo
muodostetun KEHA -keskuksen rooli?
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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14 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 10.2.2016 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 10.2.2016
klo 9.30.
---
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