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5.11.2015/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, MUUTOKSET SIHTEERISTÖN KOKOONPANOSSA 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.
Ilkka Rintalan siirryttyä uuden työnantajan palvelukseen liiton varajäseneksi hänen tilalleen esitetään nimettäväksi aluesuunnittelija Janna Räisänen. Muutokset sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Myös Tuija Lambacka on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen, joten Kannuksen kaupungin on hyvä esittää uusi edustaja hänen tilalleen.
Puheenjohtajan esitys:
1) todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) todetaan varajäsenten muutosta koskeva esitys sekä viedään se
edelleen MYRrin hyväksyttäväksi
3) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Sihteeristön päätös:
1) todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Muotio ja Teppo Rekilä
3) todettiin muutokset sihteeristön kokoonpanoon, ja että muutokset
viedään edelleen yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi
---
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5.11.2015/§2

2§ TL 5 SOSIAALINEN OSALLISUUS JA KÖYHYYDEN TORJUNTA/SOKRA – HANKKEEN
ESITTELY
Kokouksen alussa kuullaan Sokra –hankkeen (Sosiaalisen osallisuuden
edistämisen koordinaatiohanke) esittely.
Sokra -koordinaatio on yksi STM:n valtakunnallisista ESR TL:n 5 hankkeista, jota hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Paikalla Sokra –hankkeesta ovat Länsi-Suomen rakennerahastoalueen
koordinaattori Tanja Hirschovits-Gerz, aluekoordinaattori Veera Laurila
Turusta sekä erikoistutkija Anna-Maria Isola Helsingistä.
Sokran päätehtävänä on koordinoida ESR:n toimintalinjan 5 rahoitusta
saaneita hankkeita koko Suomessa viiden aluekoordinaattorin voimin.
Lisäksi hankkeessa työskentelee mm. tutkijoita. Koordinaatiohankkeen
tehtäviin kuuluu myös toimintalinjaa koskevan tiedon välittäminen laajasti yli sektori- ja rahoitusinstrumenttirajojen, sekä uusien TL:n 5 hankkeiden virittäminen mm. toimijoita verkostoimalla.
Sokran koordinaattorit ja tutkijat ovat käyneet tapaamassa laajasti avaintoimijoita maakunnissa (ELYt, kunnat, Kaste- ym. hankkeet, oppilaitokset, järjestötoimijat, sairaanhoitopiirit, työvoiman palvelut jne). Sokrahankkeen tehtäviin kuuluu osallisuuskäsitteistön ja TL 5:n avaaminen
myös maakuntahallinnon tasolle.
Erittäin ajankohtaiseksi toimintalinjan tekee mm. turvapaikanhakijatilanne ja kasvava työttömyys.
TL 5 hankkeiden toiminta kohdistuu työelämän ulkopuolella olevaan,
työikäiseen väestönosaan, jolla on erityinen vaikeus päästä osalliseksi
vapaista työmarkkinoista. Käytännössä tämä kohderyhmä on tavoitteellisesti muiden toimintalinjojen ulkopuolella.
Keski-Pohjanmaan alueella ei toistaiseksi ole käynnissä yhtään TL 5
hankkeita. Yhteydenottoja Sokra -hankkeen toimijoihin on tullut K-P:lta
vain muutamia, koskien ideointi- tai suunnitteluvaiheessa olevia TL 5
hankkeita. Sokra -toimijat haluavat nyt kartoittaa millaisia tarpeita Keski-Pohjanmaalla on suhteessa TL5 kohderyhmään ja toimintamuotoihin?
Nouseeko alueen maakuntastrategiassa esimerkiksi teemoja, joihin TL 5
rahoitusta voisi kohdentaa palvelujärjestelmän, verkostoyhteistyön tai
muun toiminnan kehittämiseksi?
Sokra –hanke on kutsunut sihteeristön kanssa samalle päivälle myös alueemme avaintoimijoita koolle keskustelemaan Sosiaalisen osallisuuden
edistämisen hankerahoituksesta (ESR TL 5) ja suunnittelemaan alueellamme järjestettävää, verkostoivaa yhteistyöseminaaria tulevan hanke-
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haun tueksi tammikuussa 2015. Tapaaminen toimijoiden kanssa järjestetään Kokkolan kaupungin kirjastossa 5.11.2015 klo 10.45-12.30.
Varsinainen seminaaritilaisuus on tarkoitus järjestää tammikuun puolivälissä 2016, jolloin ELY-keskus avaa virallisesti rahoitushaun. Tämän
avoimen ja maksuttoman seminaarin tavoitteena on lisätä KeskiPohjanmaan alueella tietoa ESR TL:n 5 kehittämishankerahoituksesta,
toimintalinjan sisällöistä ja kohderyhmistä. Tilaisuuden tarkoituksena on
edistää alueemme tarpeen mukaisten hankkeiden innovointia ja tukea
hyvien hakemusten työstämistä.
Lisätietoa Sokra-koordinaatiosta: www.thl.fi/sokra
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee kuullun alustuksen tiedoksi, käy TL 5 toimeenpanoa koskevan keskustelun, sekä
päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.
Käsittely: Kokouksen alussa kuultiin SOKRE koordinaattoreiden alustus. Alustuksessa ja sen pohjalta käydyssä keskustelussa nousi esille
mm. seuraavaa:
-

-

-

-

TL 5 kohderyhmänä ovat henkilöt joiden osalta ei ole realistista työllistyä vapailla työmarkkinoilla (ja myös työllistyminen välityömarkkinoille on vaikeaa), kohderyhmänä voivat olla myös palvelun tarjoajat (toimintamallien kehittäminen, palvelupolun rakentaminen jne.)
TL 5 tavoitteena (realistisena) ei ole ensisijaisesti työllistyminen,
vaan ao. henkilöiden hyvinvoinnin paraneminen ja tarvittavien tukipalveluiden määrän väheneminen, jota kautta myös yhteiskunnan
kustannukset samalla pienenevät
kansalaistoiminta (osallisuus) on olennainen osa TL 5 asiakaskunnan
kuntoutumista ja työllistymistä, myös 3. sektorin rooli ylipäätään korostuu
K-P:lla ei tähän mennessä käynnistynyt yhtään alueellista TL 5 hanketta, eikä myöskään valtakunnallisten hankkeiden osahanketta
syynä tähän on Muotion/K-S ELY-keskuksen mukaan osittain se, että STM:n hallinnonalan rauhoitusta ei viime kaudella ollut ESR toiminnassa K-P:lla ja Pohjanmaalla käytössä, joten tämän tyyppisen
toiminnan ”sisäänajo” vaatii opettelua
1.10. päättyneessä haussa on kuitenkin saatu ensimmäiset TL 5 hakemukset, joten toiminta on lähdössä käyntiin - ennen seuraavaa hakua tehdään vielä tarvittaessa aktivointitoimenpiteitä
keskustelussa nostettiin esille kysymys mm. etsivän nuorisotyön
(jossa tehty hyvää työtä K-P:lla) roolista TL 5 toteutuksessa?
todettiin lisäksi, että TL 5 hakijoina ovat olleet pääsääntöisesti ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset, kunnat, järjestöt ja säätiön
raha-automaattiyhdistyksen avustusta on ollut mahdollista hakea ja
saada omarahoitusosuudeksi (20 %)
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Sokra koordinaattorit toivoivat, että alueelta voitaisiin toimittaa tammikuun 2016 laajempaa infotilasuutta varten yhteystietoja, joille kutsu olisi
hyvä henkilökohtaisesti osoittaa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuullut erinomaiset alustukset ja niiden
pohjalta käyty keskustelu tiedoksi. Todettiin, että toimijoita on tarpeen
aktivoida TL 5 suhteen (iltapäivän SOKRE/toimijatapaaminen Kokkolan
kirjastossa on jo osa tätä työtä). K-P liitto lupautui toimittamaan SOKRE
–koordinaattoreille tarvittavan osoitteistot tammikuun 2016 laajempaa
alueellista toimijatilaisuutta varten.
---
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5.11.2015/§3

3 § XNET- DIGITALISAATIOTA EDISTÄVÄT VERKKOSOVELLUKSET (301173)
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Toteuttamisaika:
1.9.2015-31.8.2018
Kokonaiskustannusarvio: 383 107 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Erityisesti matalasuhdanteen aikana yrityksillä ja yhteisöillä on lisääntynyt tarve etsiä uusia keinoja kehittää ja uudistaa toimintojaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Yksi potentiaalinen keino tähän on tehostaa
toimintoja digitalisaation keinoin.
Esitetty hanke on selkeää jatkumoa aiemmille Centrian tutkimus- ja kehittämishankkeille, joilla on kasvatettu teknologista osaamispohjaa ja
tehty merkittävä määrä tässä hankkeessa hyödynnettävää taustatutkimusta. Aiemmista hankkeista saatu osaaminen hyödynnetään ja pyritään jatkojalostamaan täysimääräisesti tässä uudessa hankkeessa.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja soveltaa uusien digitaalisten
teknologioiden sekä ohjelmisto- ja laitealustojen mahdollisuuksia liiketoimintojen prosessien tehostamiseksi.
Yksilöidyt tavoitteet:
1) edistää ja madaltaa kynnystä uuden digitaalisen teknologian sovellusten käyttöönottoon
2) tutkia, kehittää ja soveltaa nykyisiä ja uusia digitalisaatiota hyödyntäviä sovelluksia
3) kehittää edelleen Centrian osaamispääomaa digitalisaatiota edistävän soveltavan tutkimuksen aihepiirissä
4) yhden innovaatio-/uutuussovelluksen, järjestelmän tai menetelmän
syntyminen, joka voidaan ottaa käyttöön hankkeessa mukana olevassa yrityksessä/yhteisössä
5) kartoittaa laajalta sektorilta aihealueeseen liittyvää ohjelmisto- ja
laitteistokehitystä ja löytää aikaisessa vaiheessa hiljaiset signaalit
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Tavoiteltava muutos on se, että vanhoja toimintatapoja/-malleja rohkeasti muokkaamalla löydetään uusia entistä tehokkaampia menetelmiä arkipäivän toimintojen tehostamisen tueksi. Päämääränä on päästä mm. järjestelmien ulkopuolisista ns.” stand alone” sovelluksista (manuaalisesti
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hoidettavista irrallisista toimenpiteistä) automatisoituihin taustajärjestelmien kanssa keskusteleviin älykkäisiin järjestelmiin, joilla kyetään
tuottamaan selkeää lisäarvoa olemassa oleviin perinteisiin toimintamalleihin.
Hankkeen toteutusalue
Keski-Pohjanmaa
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen seutukunnan yksityiset ja julkiset yhteisöt.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Verkostoituminen ja arvoketjujen luonti
2) Kehittäminen (oman osaamisen sekä ohjelmisto- ja laitealustojen jalostaminen teknologiapilottien vaatimusten mukaisiin tarpeisiin)
3) Pilotointi
4) Analysointi ja jatkojalostus
5) Liiketoimintapotentiaalin kartoitus
Määrälliset tavoitteet
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset

5

Yritykset, jotka tuen seurauksena tuovat uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (tuote on uusi markkinoilla)

1

Yritykset, jotka tuen seurauksena kehittävät uuden tai merkittävästi
parannetun tuotteen markkinoille (tuote ei ole uusi markkinoilla)

2

Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai
t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten
kanssa

6

Yritykset, joihin syntyy tuen seurauksena uusiutuviin energiaratkaisuihin tai vähähiilisyyden tukemiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa,
esim. tuovat markkinoille uuden tuotteen tai palvelun

2

Osaamisintensiiviset start-up yritykset, joilla on merkittävät valmiudet
uuden tuotteen, palvelun tai tuotantomenetelmän kehittämiseen tuen
seurauksena

1

Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteuttamat uudet sovellukset

7

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys)
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeella ei ole myöskään merkittäviä
suoria vaikutuksia kestävään kehitykseen. Hankkeen merkittävimmät välilliset vaikutukset kohdistuvat aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen
sitä kautta, että hankkeessa kehitettävät menetelmät luovat pk- yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
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Centria jatkaa toimintaa omien aihealueeseen liittyen jatkohankkeiden
kautta ja pyrkii edistämään ja jatkojalostamaan tässä hankkeessa syntyneitä aihioita hankkeessa mukana olleiden ja muiden toimialueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaihioista pyritään luomaan palvelutoimintaa, jolla madalletaan yritysten ja yhteisöjen kynnystä hyödyntää
hankkeen pohjalta syntyneitä palveluita jatkossakin yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan moninaisten prosessien kehityksen tukena.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

265 409
17 998
36 000
63 700
387 107

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
- Centria (omarahoitus) 19 155
- Kaustisen stk
17 712
- Kannus
6 280
- Kosek
52 630
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

268 175
95 777

70 %
25 %

19 155
5%
383 107 100 %

Kuntarahoittajat ovat tehneet hankkeesta myönteiset päätökset edellä
esitetyn mukaisesti.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelu: Hanke tukee maakuntaohjelman Osaava Keski-Pohjanmaa
painotuksia nostamalla tutkimusintensiteettiä alueella, sekä vahvistamalla TKI -toimintaa. Hanke tukee maakuntaohjelman Yrittävä KeskiPohjanmaa painotuksia toimintajärjestelmien, tuotantoprosessien ja automaation edistämisellä.
Hanke on käytännönläheinen teknologian siirtohanke, jossa viedään uutta teknologiaa yritysten hyödyksi ja käytäntöön. Hankkeessa kehitetään
kustannustehokkuutta sekä kilpailukykyä edistäviä toimintaprosesseja, malleja sekä -menetelmiä, jotka mahdollistavat uuden liiketoiminnan
syntymisen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
--Jukka Ylikarjula ilmoitti jääviydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
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4 § PUUKEKO – PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITYS JA KOULUTUS POHJOISPOHJANMAALLA, POHJOIS-SAVOSSA, ETELÄ-SAVOSSA JA KESKI-POHJANMAALLA
(101480), ylimaakunnallinen
Hakija/päätoteuttaja:
Osatoteuttajat:

Centria Ammattikorkeakoulu Oy
Finnish Trade Organisation FINTRA Oy
Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU
Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Teak Teknologiakeskus Oy
VK-Marketing (Finnland) Oy
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:
7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Toteuttamisaika:
1.5.2015-30.4.2018
Kokonaiskustannusarvio: 1 129 389 €
Päärahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kohdealue:
Ylimaakunnallinen (Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Etelä- Savo, Pohjois-Savo)
Taustaa
Puutuoteteollisuuden liiketoimintaympäristön, toimialarakenteen ja työelämän muutokset, kansainvälistyminen ja teknologinen kehitys edellyttävät ennakoivaa toimintatavan ja henkilöstön osaamispääoman kehittämistä. Puutuoteteollisuuden kehityshaasteet edellyttävät nykyistä suurempaa panostusta yritysten TKI- toimintaan mukaan lukien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -mallien selvittäminen osana organisaatioiden kehittämistä. Tämä edellyttää työelämän kehittäjiltä ja koulutusorganisaatioilta uudenlaisia yhteistoimintamalleja, joilla turvataan työvoiman työssä pysyminen, työvoiman saatavuus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen muutostilanteissa.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä puutuoteteollisuusyritysten valmiuksia
selviytyä käynnissä olevasta teollisuuden rakennemuutoksesta ja digitalisoitumisen mukana tulevista muutostarpeista. Tavoitteena on lisätä ja
vahvistaa toteuttajien yhteistyötä ja koota toimiva asiantuntijaverkosto,
jonka kautta voidaan tarjota ja toteuttaa monipuolisia koulutus-, neuvonta-, ohjaus- ja asiantuntijapalveluita organisaatioiden kokonaisvaltaisen
työelämän kehittämiseksi joustavasti ja nopeasti ”yhden luukun” periaatteella.
Hankkeen koulutus-, neuvonta-, ohjaus- ja asiantuntijapalveluiden tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamispääomaa niin, että se edistää
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työhyvinvointia ja vaikuttaa myös positiivisesti tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.
Hankkeessa konseptoidaan puutuoteteollisuuden kokonaisvaltainen organisaation ja työelämän kehittämisen verkostotoiminta-/palvelumalli
yritysten henkilöstön osaamispääoman ja työhyvinvoinnin pitkäjänteiselle turvaamiselle sekä asiantuntija- ja koulutusorganisaatioiden väliselle
yhteistyölle.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toteutusalueen kasvuhaluisten ja –kykyisten, kilpialukykyään
ylläpitävien ja uutta teknologiaa omaksuvien yritysten, niiden alihankkijoiden ja komponenttitoimittajien henkilöstö.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1. Yrityskohtainen osaamis- ja toimintaympäristökartoitus
2. Kehittämissuunnitelma osaamis- ja toimintaympäristökartoitusten
pohjalta
3. Verkoston työpakettien osaamisalueista muodostetaan kokonaisuus
kehittämispaketteja ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehityspolkuja yritysten kehittämissuunnitelmien mukaisesti
4. Suunnitellun kokonaisuuden toteutus
Määrälliset tavoitteet
Hankkeeseen on arvioitu osallistuvaksi 89 yritystä ja 300 työssä olevaa
henkilöä.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa konseptoidun verkostotoiminta-/palvelumallin pohjalta voidaan jatkaa valtakunnallista toimialan yritysten ja työelämän kehittämistä yhteistyössä työelämän eri sidosryhmien kanssa. Verkostopalvelujen
tuotteistaminen yhteistyössä työelämän kanssa turvaa monipuolisemmat
resurssit pitkäjänteiselle ja tavoitteelliselle osaamispääoman kehittämiselle. Palvelumalli mahdollistaa tehokkaamman työelämätiedon jakamisen toimijoiden kesken. Samalla turvataan koulutusorganisaatioiden ja
työelämän kehittäjien asiakaslähtöisemmän kokonaisvaltaisen palvelutoiminnan kehittyminen.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
820 353
Ostopalvelut
53 823
Matkakustannukset
132 147
Flat rate (15 %)
123 066
Yhteensä
1 129 389
Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat
Yksityinen rahoitus
Yhteensä
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Päärahoittajalta saadun alustavan tiedon mukaan Itä-Suomen maakunnat
eivät olisi lähdössä mukaan hankkeeseen, jolloin hanke tässä muodossa
ei tulisi toteutumaan. Päärahoittaja on pyytänyt hankkeesta muiden maakuntien kannanottoa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö ottaa kantaa KeskiPohjanmaan mukana oloon hankkeessa ja maakunnan ESR –kehyksen
käyttämiseen hankkeen rahoittamiseen.
Keski-Pohjanmaan alueellisesta ESR rahoituksesta vastaavan tahon/Keski-Suomen ELY-keskuksen kanta hankkeeseen esitetään kokouksessa.
Käsittely: Keski-Suomen ELY-keskuksen puolesta todettiin, että pohja
hankkeelta tällaisenaan putoaa pois jos Itä-Suomi vetäytyy hankkeesta.
Hanke ei muutoinkaan ole kovin innovatiivinen ja suunnitelma vaatisi
vielä täydennystä. Sinänsä tämän tyyppiselle puualan hankkeelle todettiin olevan maakunnassa tarvetta. Myös Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä olisi hyvä saada kytketyksi hankkeeseen, mikäli se toteutuu.
Sihteeristön päätös: Palautetaan jatkovalmisteluun.
Jukka Ylikarjula ei osallistunut hankkeen käsittelyyn. Ao. pykälän ajan puheenjohtajana toimi Tiina Harjunpää.

Sihteeristö 5.11.2015 § 4
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan ao. ylimaakunnallinen
hankehakemus peruuntuneeksi.
Sihteeristön päätös: Todettiin ao. ylimaakunnallinen hankehakemus peruuntuneeksi.
---
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5 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTOOHJELMAN TOTEUTUSTILANNE KESKI-POHJANMAALLA
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma on lähtenyt
Keski-Pohjanmaalla käyntiin varsin hyvin, myös vertailtaessa PohjoisSuomen alueen muihin maakuntiin. Toimijamme ovat olleet aktiivisia ja
vuosien 2014-2015 valtuudet on pitkälti hankkeistettu.
K-S ELY,
yritystuet
(EAKR)

K-S
ELY,
muu
(EAKR)

K-S ELY,
(ESR)

Keski-Pohjanmaan
sidontatilanne
28.10.2015 (yritystukien osalta
25.10.2015 tilanne):

K-P liitto
(EAKR)

Myöntövaltuus 20142015
Sidottu
Sidonta %
Sidottu + varattu
Sidottu + varattu %

4 182 000

5 313 000

808 000

4 826 000

3 233 761
77,3 %
4 950 052
118,4 %

3 875 980
73,0 %
3 875 980
73,0 %

141 529
17,5 %
338 692
41,9 %

1 171 352
24,3 %
4 154 584
86,1 %

Sidottu = rahoittajan virallinen rahoituspäätös
Sidottu + varattu = rahoittajan virallisella päätöksellä hyväksymille hankkeille sidotut
ja varatut rahoitukset

Esityslista mukana on toimitettu tarkempi kooste sihteeristön tähän
mennessä hyväksymistä hankkeista toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain.
Pohjois-Suomen maakuntien sidontavertailu 31.8.2015:

Sidottu 2014-2015
EU+ valtio kehyksestä

Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Kainuu
Yhteensä

41,2 %
45,9 %
58,1 %
36,6 %
32,8 %

Toteumatilanne käydään läpi kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun toteumatilanteesta sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi Keski-Pohjanmaan toteumatilanteen.
Sihteeristölle on toimitettu kokouksessa esitelty toteutuma-aineisto pöytäkirjan yhteydessä.
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Varaus ja sidontatilanne on K-P:n osalta hyvä. Kuntarahoitusta on tähän
mennessä sidottu hankkeisiin tarvittava määrä eli 17 % toteutuneesta
julkisesta rahoituksesta on ollut kuntarahaa (kuten pitääkin). Keskustelua
herätti mm. vähähiilisyyden seuraaminen. Tähän mennessä sihteeristön
hyväksymistä hankkeista vain 4 % on kohdistunut vähähiilisyyteen (erityistavoitteisiin 3.1. ja 3.2 kohdistunut rahoitus). Vähähiilisten hankkeiden tavoiteltava osuus on 25 % koko EAKR rahoituksesta. Todettiin, että seurantaperiaatteet on tarpeen viedä laajempaan keskusteluun.
Valmistelussa olevan Viskuri –hankkeen osalta Kosek ilmoitti, että hakija on ohjattu hakemaan kuntarahoitus Kosekin sijaan Kokkolan kaupungilta. Viskuri hankkeeseen toivottiin Sirkku Wacklinille/Pohjanmaan
ELY-keskus ohjausryhmäpaikkaa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin toteumatilanne ja siitä kuultu katsaus
tiedoksi. Vähähiilisyyden laskentaperuste asiaa selvitellään vielä liiton
toimesta. Asia saatetaan tarvittaessa edelleen seurantakomitean sihteeristön keskusteltavaksi.
---
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6 § YRITYSTUKIA KOSKEVA RAPORTOINTI MYRRILLE JA SEN SIHTEERISTÖLLE
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.
Yritystuet rahoitetaan Keski-Pohjanmaalla miltei kokonaan EAKR –
varoin. Kansallista yritystukirahoitusta ei Keski-Pohjanmaalle juurikaan
kohdenneta.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin käytettävissä oleva myöntövaltuus (EAKR+valtio) vuosille
2014-2015 on yhteensä 5 313 000 €.
Haetut ja myönnetyt EAKR yritystuet Keski-Pohjanmaalla
Kumulatiivinen koko ohjelmakautta 2014-2020 koskeva tilanne (ajalla
1.7.2014-25.10.2015)
kpl
EAKR myöntövaltuus 2014-2015
Haetut yritystuet
Käsitellyt hakemukset
Myönnetyt EAKR yritystuet
- TL 1
3 635 420
- TL 2
184 000
Kielteiset päätökset
Käsittelyssä olevat hakemukset
2014-2015 valtuutta jäljellä

82
47
42

€
5 313 000
10 804 661
3 819 420

5
35
1 493 580

Myönnetystä rahoituksesta 66,3 % on kohdistunut Kokkolan seutukuntaan (Kokkola, Kannus) ja 33,5 % Kaustisen seutukuntaan.
Esityslistan mukana on toimitettu tarkempi jaottelu kunnittain ja toimintalinjoittain.
Sisällä ELY-keskuksessa on 35 hakemusta, joista osa tullaan käsittelemään Vaasan toimipisteessä (yhden henkilön resurssi Kokkolassa liian
pieni hoitamaan asiaa).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 9/2015 (5.11.2015)

Sivu
16

Käsittely: Pykälän yhteydessä käydyssä keskustelussa nousi esille mm.
seuraavaa:
- Kosekin ja K-S ELY-keskuksen (Ryymin, Lommi) tapaamisessa
on käyty keskustelua mm. yritystukien käsittelyresursseista
- käsittelyaikoja (hakeminen, maksatus) on hyvä seurata ja mikäli
resurssipulasta johtuvaa kohtuutonta viivettä ilmenee, myös alueelta on hyvä viedä viestiä ministeriöön päin
- todettiin, että yritystukien maksatukset on hoidettu Vaasan sijaan
väliaikaisesti muista ELYistä (maksatushenkilön poissaolosta johtuen), mutta ovat palaamassa takaisin Vaasaan
- resurssipulaan liittyen esitys teknisen tuen nostamisesta on edelleen IP maakuntien agendalla
- Kaustisen seutukunta nosti omasta K-S ELY-vierailustaan esille,
että K-P erityispiirteitä on edelleen syytä viestittää/pitää esillä Jyväskylään K-S ELY-keskukseen päin
- liitto toivoi, että jatkossa elinkeinoyhtiöt informoisivat myös liittoa sopimistaan vierailuista, joissa myös liiton olisi hyvä olla mukana.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Petri Jylhä poistui § käsittelyn jälkeen.
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7 § AVOINNA OLLEEN ESR HAUN TULOKSET
Keski-Suomen ELY-keskuksella on ollut ESR haku avoinna KeskiPohjanmaan alueella ajalla 12.6.-1.10.2015.
Avoinna olleet toimintalinjat ja erityistavoitteet sekä haussa jätetyt hakemukset:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Hanke
hakija
Haettu
ToteutusEU+valtio
alue
Kokkolan kau1 022 708
Kokkola
Työllisyyshanke Hei(80 %)
mo heikossa työmark- punki
kina-asemassa oleville
(102065)
Satelliitti (102165)
Kokkotyö-säätiö 471 975
Kaustisen
(80 %)
stk
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen
Centria
291 419
K-P
AppSim-Soveltava
(75 %)
simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja
palvelumuotoilu osaamisen kehittäjänä
(101952)
104 201 (ko- Kokkola,
Migrationsbenägenhe- Siirtolaisuusinko hankkeen Psaaren ja
ten hos Österbottniska stituutti
Vaasan stk,
haettu
ungdomar, ylimaakunSuupohjan
EU+valtio)
nallinen (102051)
rannikkos
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen
Centria
195 938
Kokkola
Pk-yritysten turval(75 %)
lisuusosaamisen kehittäminen (102101)
Centria
121 903 Cen- Kla, PsaaAura Utbildningsmoren ja Vaatrian osalta
dul inom naturbaserad
san stk
(75 %)
vård och pedagogic,
ylimaakunnallinen
(102005)
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Virike-teknologiat
KPEDU
259 055
Klan stk
ikäihmisten osallisuu(75 %)
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Kokkola

Haussa saadut hakemuksen käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksessa
11.11., jonka jälkeen niitä voidaan tuoda sihteeristön käsittelyyn.
Lisäksi hakuajan jälkeen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHAkeskus on jättänyt seuraavat työvoimapoliittiset toimenpiteet sisältävät
rinnakkaishankkeet jo hyväksytyille ESR kehittämishankkeille:
Hanke

Hakija

Ohjuri rinnakkaishanke (S20497)

KEHA keskus
KEHA keskus

EVE –Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen rinnakkaishanke

Haettu
EU+valtio
900 000
150 000

Ohjuri rinnakkaishankkeesta on jo tehty ensimmäistä vuotta koskeva virallinen rahoituspäätös 150 000 €.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Marko Muotio totesi, että hankkeet tuodaan tarkempaan käsittelyyn sihteeristön joulukuun kokoukseen.
Kokkolan kaupunki on ilmoittanut tehneensä Heimo- ja Osana –
hankkeista myönteisen kuntarahapäätöksen ja Virike -hankkeesta kielteisen päätöksen. Anne Pesola totesi, että Kosek on tehnyt AppSim –
hankkeesta myönteisen päätöksen.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Merja Mäkivirta poistui § käsittelyn jälkeen.
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8 § PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKIALUEILLA
Paikallista kehittämistä kaupunkialueilla on mahdollista rahoittaa rakennerahastovaroista osana normaalia hanketoimintaa. Toimintaan on myös
mahdollista ”korvamerkitä” erikseen varoja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmatyön yhteydessä (rakennerahastovaroja koskevan
rahoitussuunnitelman laatiminen).
Paikalliseen kehittämiseen kaupunkialueilla ei ole tähän mennessä korvamerkitty Keski-Pohjanmaalla rahoitusta erikseen, ei myöskään vuoden
2016 rahoitussuunnitelmassa eikä alustavassa rahoitussuunnitelmassa
vuodelle 2017, koska konkretisoituneita tarpeita rahoituksen varaamiselle ei tullut esille eikä esitetty valmistelun yhteydessä.
Asiaan on toivottu kuitenkin palattavaksi sihteeristössä (Kokkolan kaupunki).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy asiaan liittyvän
keskustelun sekä päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.
Käsittely: Puheenjohtajan nosti esille, että EAKR rahoitus nykymuodossaan soveltuu melko huonosti paikalliseen kehittämiseen. ESR puolella (erityisesti TL 5) sen sijaan on kysyntää 3. sektorin toimijoille ja
uusille toimintatavoille osallistaa. K-S ELY-keskuksen edustajan mielestä kansalaislähtöinen toiminta on tuotu ohjelma-asiakirjassa hyvin hämärästi esille. Hän totesi ELY-keskuksen pitävän rimaa melko korkealla
rahoittaa toimintaa, koska pitää riskiä hakijan kannalta liian isona (esim.
takaisinperintätapauksissa). Asia herätti keskustelua ja todettiinkin, että
mm. maaseuturahastossa, RAY hakijoina jne. on paljon yhdistyspohjaista osaavaa ja hanketoiminnan hallitsevaa väkeä.
Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja toivoi, että paikallisen kehittämisen ja TL 5 SOKRA esittelyssä käytyä keskustelua käytäisiin läpi myös
maaseudun teemaryhmässä.
Kosekin edustaja Anne Pesola toi esille, että Kosek voi yhteistyössä mm.
Kokkolan kaupungin strategiapäällikön kanssa kartoittaa paikallisen kehittämisen hankeaihiota ja asiaan voitaisiin palata ensi syksyn rahoitussuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Todettiin, että rahoituksen korvamerkitseminen paikalliseen kehittämiseen ei ole tässä vaiheessa aiheellista, koska konkreettisia esityksiä tarpeista ei ole tiedossa.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 9/2015 (5.11.2015)

Sihteeristö 9/2015

5.11.2015 § 9

Sivu
20

9 § MAHDOLLINEN EAKR -RAHOITUKSEN VARAAMINEN TIEHANKKEILLE
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
on Itä- ja Pohjois-Suomessa mahdollista rahoittaa pk-yritysten kannalta
tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamishankkeita. Kyseeseen voivat tulla mm. pienet strategiset liikenneväyläinvestoinnit, jotka
edesauttavat pk-yritysten markkinoille pääsyä sekä sellaisten toiminnallisesti puutteellisten tiejaksojen ja liittymäkohtien parantaminen, jotka
on vahvasti linkitetty pk-yritysten tarpeisiin. Rahoitusta voidaan kohdentaa myös mm. liikenteen hallinnan kehittämiseen sekä logistiikkayhteistyön kehittämiseen.
Keski-Pohjanmaan rakennerahastovaroja koskevissa rahoitussuunnitelmissa ei ole tähän mennessä varattu rahoitusta tiehankkeille, ei myöskään juuri hyväksytyssä vuoden 2016 rahoitussuunnitelmassa tai alustavassa rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2017, johtuen pitkälti EAKR –
rahoituksen rajallisesta määrästä maakunnassamme. Myöskään konkretisoituneita EAKR –ohjelmaan soveltuvia pk-yrityskytkentäisiä tarpeita ei
ole valmistelun yhteydessä tuotu esille.
Kaustisen seutukunnasta on nyt nostettu esille Keliber –kaivoshankkeen
mahdolliset lähivuosina konkretisoituvat tienrakennustarpeet.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy asiaan liittyvän
keskustelun sekä päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.
Keskustelu: Todettiin, että esillä olevan tiehankkeen mahdollinen realisoituminen tapahtunee aikaisintaan v. 2017-2018. Todettiin myös, että
edellytyksenä rahoituksen osoittamiselle/varaamiselle rakennerahastovaroista tulisi olla yrityksen päätös kaivosinvestointien käynnistämisestä.
Asiasta käytiin lyhyt keskustelu.
Sihteeristön päätös: Lopputulemana todettiin, että Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle esitetään Keliber –kaivoshankkeen palauttamista ELYkeskuksen tulossopimusasiakirjan tievarauslistalle (josta se on jätetty nyt
pois). Hankkeelle tavoitellaan ensisijaisesti kansallista rahoitusta. Asiasta käydään keskustelu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tulossopimusasiakirjan valmistelun/käsittelyn yhteydessä (joko jo nyt joulukuussa tai seuraavan vuoden valmistelun yhteydessä).
---
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10 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN YHTEISIÄ RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYVIÄ EDUNVALVONTA-ASIOITA SEKÄ MUUTA KESKUSTELUSSA OLEVAA
Pohjois-Suomen maakuntien yhteisinä uusina tai edelleen ajankohtaisina
edunvalvonta-asioina sekä muina yhteisinä keskustelun alla olevina ovat
nousseet esille seuraavat:
o Valtakunnallisen ESR-rahoituksen käyttäminen turvapaikan hakijoiden kotouttamistoimenpiteisiin ja Itä- ja Pohjois-Suomen tasapuolinen kohtelu ELSA alueen kanssa asiassa
o INKA-ohjelman rahoituksen palauttaminen aluekehyksiin/niiden
kohdentaminen
o EAKR-rahoituksen investointimahdollisuuksien laajentaminen - julkisten investointien vauhdittaminen rakennerahastovaroilla
o ESR:n indikaattorit ja EAKR ja ESR – toimien yhteisvaikuttavuuden
tehostaminen
o Teknisen tuen korottaminen
o AIKO -rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) ja sen kohdentaminen
o Ohjelmanmuutosehdotukset (2007-2013 ja 2014-2020)
o Itä- ja Länsi-Suomen ohjelmiin 2007-2013 tehdään muutosesitykset komissiolle
o Ohjelmakautta 2014-2020 koskevia esille nostettuja muutostarpeita:
o matkailuhankkeiden 5 milj. € rajoitteen poistaminen
o perusrakenteen investointeja koskevien rajausten muuttaminen
o ESR indikaattorien tarkistaminen
o resurssien siirtäminen toimintalinjalta 2 toimintalinjaan 1
o INKA – ohjelman lakkauttamisesta aiheutuvat muutostarpeet
o teknisen tuen korottaminen
Edellä mainitut kautta 2014-2020 koskevat ohjelmanmuutosasiat ovat kaikki vielä avoinna eikä niistä ole vielä komission kanssa keskusteltu. Osa on jo ollut keskustelussa mm.
seurantakomitean sihteeristössä 9.10.2015.
Kokouksessa kuullaan lyhyt avaus edellisiin liittyen.
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan
keskustelun sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kokouksen puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi edellä esitetyt. Matkailuhankkeiden 5 miljoonan rajan poistamiseen komissio ei
ole ilmeisesti suostumassa. Pohjois-Karjalan aloitteesta lähtenyt esitys resurssien siirtäminen toimintalinjalta 2 toimintalinjalle 1 peruuntunee, koska muut IP -maakunnat eivät näe sitä tarpeelliseksi.
Marko Muotio toi lisäksi esille, että komissio toivoo rakennerahastovaroja suunnattavaksi turvapaikanhakijatilanteen hoitamiseen, mutta
ohjelma-asiakirjaa ei olla tämän takia muuttamassa.
Esillä oli myös seurantakomitean sihteeristön listalla oleva mahdollinen pk-yritysaloitteen käynnistäminen Suomessa, josta ei ollut vielä
tarkempaa tietoa, mitä se pitää sisällään.
Jukka Ylikarjula toi esille, että maakuntajohtajat tapaavat ministeri
Olli Rehnin 17.11. (mm. edellisiä asioita esillä).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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11 § MAAKUNNAN KESKEISET AJANKOHTAISASIAT
Kokouksessa käydään läpi valmistelun alla olevia ajankohtaisasioita:
o Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvassa biotaloudessa on KeskiPohjanmaalla paljon potentiaalia ja tähän liittyvää hankevalmistelua eri rahoituslähteisiin on työn alla
o Tiistaina 20.10.2015 Luonnonvarakeskus julkaisi tiedotteen toimipaikkaverkoston uudistamissuunnitelman valmistumisesta.
Keski-Pohjanmaalle saatiin strateginen toimipaikka vahvan verkostoyhteistyön tuloksena – mitä tämä tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se avaa alueelle?
o Sote uudistus/itsehallintoalueet; hallituksen päätös sote alueiden
määrästä saataneen loka-marraskuun vaihteessa
o Muut ajankohtaiset
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään kuultu katsaus ja sen
pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.
Käsittely: Anne Pesola, Teppo Rekilä ja Jukka Ylikarjula avasivat edellisiä:
Biotalous/Anne Pesola
Anne Pesola totesi K-P:lla olevan jo noin 10 milj. € edestä biotalouteen
liittyviä hankkeita meneillään. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä
koulutuspuoli aiheen ympärillä ovat hyvällä mallilla. Haaste on yritysten
löytämisessä tutkimustulosten pilotointiin ja tuotteistamiseen. Alueella
on hyvä keskittyä jo meneillään oleviin hankkeisiin, vaikkei ulkopuolista
rahoitusta (esim. ESIR, hallituksen kärkihankerahoitus) alueelle saataisikaan.
Luonnonvarakeskus/Teppo Rekilä
Rekilän mukaan luonnonvarakeskus painottaa, että kyseessä on nimenomaan uudistussuunnitelma (ei saneeraus). Strategisen toimipaikan
asema tarkoittaa Keski-Pohjanmaalle tutkimuksen ja tukijoiden säilymistä maakunnassa. Vahva kemian osaaminen on ollut asiassa ratkaisevaa.
Asema avaa mahdollisuuden rakentaa maakuntaan merkittävä vahva kokonaisuus luonnonvara-alan ja kemian ympärille: rajapintaan tarvitaan
toki uutta osaamista rinnalle (kemian ja luonnonvara-alan osaamisen yhdistämiseen). Kannuksen yksikön henkilöstön siirtyminen kampusalueelle konkretisoitunee ensi kesänä.
Sote/Jukka Ylikarjula
Maakuntajohtaja totesi tavanneensa eilen ministeri Rehulan. Erilaisia
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spekulointeja asian ympärillä on edelleen ilmassa. Viimeisimpänä 12+3
malli ja Pietarsaaren seudun niputtaminen Keski-Pohjanmaahan. Lopputulemasta tiedotettaneen alkuillasta.
Sirkku Wacklin toi lisäksi esille, että Hyrrä järjestelmässä on pahoja
teknisiä ongelmia ja päätöksenteko maaseuturahaston osalta voi siirtyä
pahimmassa tapauksessa toukokuulle.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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12 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMIEN TIEDONSAANNIN VARMISTAMINEN KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMAN VALTAKUNNALLISESTA TOIMINNASTA
Rakennerahastoja koskevan lainsäädännön mukaan maakunnan yhteistyöryhmällä on mahdollisuus ottaa kantaa rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten teemojen toimeenpanoon ja alueen mukana oloon niissä.
Riittävää koostetietoa valtakunnallisten teemojen toimeenpanosta ei ole
kuitenkaan ollut tähän mennessä alueiden käytettävissä.
TEM on kirjeellään 30.9.2015 käynnistänyt systemaattisen tiedonkeruun
asiassa. Kirje ja tiedonkeruulomake on toimitettu sihteeristön jäsenille
tiedoksi esityslistan mukana.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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13 § EU-OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
Hankekäsittelyyn ja rakennerahastotoimintaan (EAKR, ESR) liittyviä
kokouksia:
4.11.
4.11.
5.11.
10.11.
10.11.
16.11.
3.12.
10.12.
14.12.
16.12.
17.12.

Kosekin hallitus
Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmä
MYR sihteeristö
Kaustisen stk johtoryhmä
Seurantakomitean sihteeristö (EAKR, ESR)
Maakuntahallitus
MYR sihteeristö
Seurantakomitea (EAKR, ESR)
Maakuntahallitus
Kosekin hallitus
MYR

Muita tiedossa olevia loppuvuoden tilaisuuksia:
2.11. EU:n erillisohjelmat ja ajankohtaiset mahdollisuudet infotilaisuus
K-P liitossa
2.11. Miten hyödynnän EU:n investointiohjelmaa ja strategisten investointien rahastoa (ESIR) –infotilaisuus Oulussa

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavilla lisäyksillä.
- 17.11. maakuntajohtajien tapaaminen Olli Rehnin kanssa
- 8.12. maaseutuverkoston teemapäivä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Pietarsaaressa.
---
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14 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULU
Alustava kevään 2016 kokousaikataulu:
Sihteeristö
14.1
10.2.
3.3.
5.4.
26.5.

MYR
25.2.
28.4.

Sihteeristön vuoden 2016 ensimmäisissä kokouksissa on hyvä tarkastella
laajemmin koko aluekehittämiskokonaisuutta ja maakuntaohjelman toimeenpanoa eri rahoitusinstrumenttien kautta (rakennerahastot, maaseuturahasto, interreg -ohjelmat, suorat EU –rahoituslähteet jne.).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi kevään 2016
alustava kokousaikataulu. Sihteeristön vuoden 2015 viimeinen kokous
pidetään 3.12.2015 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi kevään 2016 alustava kokousaikataulu. Sihteeristön vuoden 2015 viimeinen kokous pidetään
3.12.2015 klo 9.30.
---
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