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4.4.2018/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA SIHTEERIN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäoloja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden edustajalla ja Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tämän
lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Sihteeristön päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Tuunila ja Marita Mutka.
---
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4.4.2018 § 2

2§ RAKENNERAHASTO-OHJELMAN TOTEUMATILANNE JA AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa käydään läpi rakennerahasto-ohjelman toteumatilannetta ja ajankohtaisasioista, mm.
Ohjelman toteutuksen edistyminen ja toteutuksessa huomioitavia asioita
- toteumatilanne ohjelmatasolla
- vuosiraportti 2017 (valmistelussa)
- vähähiilisyys
o toteuma edelleen koko maassa alle tavoitteen
o tulossa TEMin järjestämää koulutusta rahoittajille
- tukitoimiluokkien tarkistus/korjaaminen (epäpv 4.5.2018)
- sosiaaliset innovaatiot ja niiden määritelmä
- koulutustarvekysely/TEM (eräpv 21.5.2018)
- K-P liiton myöntövaltuustilanne
Rakennerahasto-ohjelman arviointi
"Kestävää kasvua ja työtä" -rakennerahasto-ohjelman toteutuksen arviointi on
käynnissä. Arvioinnin avulla etsitään näyttöjä EU:n tukemien hankkeiden vaikuttavuudesta. Kohteena ovat mm. EU:n tuella edistetty pk-yritysten kasvu ja
kansainvälistymisvalmiudet, liiketoiminnan elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja työllistyminen. Vähähiilisyys on rakennerahasto-ohjelman ja siksi
myös arvioinnin poikkileikkaava teema.
Inhimillisen pääoman osalta arvioinnin kohteena on nuorten koulutukseen ohjautuminen ja työllistyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisvalmiudet. Arvioinnin kohteena ovat myös pk-yritysten tuottavuus ja työhyvinvointi sekä koulutuksen osuvuus kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Lisäksi arvioidaan hallinnon mahdolliset pullonkaulat, toimeenpanon tehokkuus ja asiakasnäkökulma sekä hallinnollisen taakan vähentäminen.
Arvioinnin suorittaa MDI Public Oy kumppaneineen, joka tuottaa kolme väliraporttia ja loppuraportin. Arvioija tuottaa toimeenpanon tehokkuuden arvioinnin, yleisen tason tuloksellisuustarkastelun sekä varsinaisen vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin, joka on tärkein vaihe. Loppuraportin arvioija toimittaa
kesäkuuhun 2019 mennessä.
Hallinnon monet kasvot –väliraportti 5.1.2018

Syksyn 2018 EAKR ja ESR haut
- Pohjois-Suomessa on sovittu EAKR päättyväksi 28.9. ja ESR 2.10.
- Keski-Pohjanmaan osalta seuraava haun avaaminen riippuu 2018 myöntövaltuuksien käyttöön saamisesta
Seurantakomitean ja sen sihteeristön kokousaikataulu
- seurantakomitean sihteeristön seuraava kokous 16.4.
- seurantakomitea Kuopiossa 17.-18.5.2018
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Itä- ja Pohjois-Suomen EU -vaikuttamistyöryhmän tuottama aineisto
Esitellään kokouksessa (toimitetaan erillisenä sähköpostina sihteeristön edustajille).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Käsittely: Kuultiin Tuija Puumalan toteuma- ja ajankohtaiskatsaus rakennerahasto-ohjelmasta.
-

-

-

-

Katsauksessa nousi esille mm. seuraavaa:
koko ohjelmakauden noin 60 milj. € rahoituskehyksestä (EU+valtio) on sidottu ja varattu jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin hiukan yli puolet,
eli noin 31,4 milj. €, jäljellä on vielä noin 28,6 milj. €, josta osa sitoutuu jo jätettyihin ja käsittelyssä oleviin EAKR ja ESR hakemuksiin
Keski-Pohjanmaan koko ohjelmakauden rahoituskehyksen (julkinen rahoitus)
varaus- ja maksatusaste on EAKR:n osalta hyvä verrattuna Pohjois-Suomen
muihin maakuntiin, ESR:n osalta erityisesti maksatusaste on muita maakuntia
alhaisempi
vähähiilisyystavoitteen toteutumisessa on tapahtunut pientä edistymistä, mutta
se on Keski-Pohjanmaalla edelleen alhainen ja siihen tulee kiinnittää huomioita
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole vielä tietoa vuoden 2018 myöntövaltuuksien
käyttöön saamisesta; asia riippuu TEMin uudesta HVO -käynnistä, jolle ei ole
vielä saatu ministeriöstä tarkempaa päivämäärää (tapahtuu ilmeisesti kevään/alkukesän aikana)
seuraavaa EAKR haun ajankohtaa ei ole vielä voitu lyödä lukkoon (riippuu
2018 valtuuksien käyttöön saamisesta)
Kokouksessa esitetty toteumakatsaus on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Anne Polso saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.
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4.4.2018 § 3

3§ RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MAHDOLLISET MUUTOSTARPEET
Itä- ja Pohjois-Suomen mahdolliset muutostarpeen rakennerahasto-ohjelmaan
Pohjois-Karjala on nostanut esille keskustelun mahdollisesta ohjelmanmuutoksesta, joka koskisi EAKR TL 1 ja TL 2 välistä rahoitusjakoa. Asia oli esillä
myös Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmässä 2.3.2018, jossa sovittiin, että kukin maakunta ottaa asian keskusteluun omassa sihteeristössään/MYRrissään, ja selvittää onko kyseiselle ohjelmanmuutosesitykselle tarvetta. Ensisijaisena vaihtoehtona on TEMin mukaan kuitenkin toimintalinjojen
välinen vaihtokauppa maakuntien välillä, jos se nähdään mahdolliseksi.
Toisena mahdollisen muutostarpeena on noussut esille erityistavoitetta 3.2.
koskeva tekstimuutos, jolla laajennettaisiin ko. erityistavoitteen otsikointia nykyisestä.
Keski-Pohjanmaan mahdolliset rahoitukselliset muutostarpeet
Kokouksessa käydään läpi myös muut mahdolliset muutostarpeet Keski-Pohjanmaan rahoituskehyksen käyttöön (rahoituksen osoittaminen infrahankkeisiin).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy asiaan liittyvän keskustelun ja arvioi muutostarpeita Keski-Pohjanmaan osalta. Asia viedään edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Käsittely: Kokouksessa käytiin keskustelu Keski-Pohjanmaan mahdollisista
rahoituksellisista muutostarpeista TL 1 ja TL 2 välillä. Todettiin, että yritystukiin on vuonna 2018 melko hyvin rahoitusta käytettävissä (hiukan yli 4 milj.
€), mutta myös yritysrahoituksen kysyntä on hyvä (varausaste jäljellä olevasta
valtuudesta noin 40 %). Myös uusia yritystukihakkeita on valmisteilla. Selkeää
tarvetta TL 1 ja 2 väliselle rahoitusmuutokselle ei noussut vielä tässä vaiheessa
esille.
Keskustelua käytiin myös Keliber -kaivoshankkeeseen liittyvistä infrainvestointitarpeista ja niiden mahdollisesta rahoittamisesta EAKR -varoin (jolloin
ne ”söisivät” osittain myös yritystukiin varattua rahoitusta).
Esillä oli, että tähän mennessä Keski-Pohjanmaalla ei ole vielä tällä ohjelmakaudella lähdetty (rahoituskehyksen rajallisuudesta johtuen) rahoittamaan liikenneinfrahankkeita. Kyseessä olisi selkeä linjausmuutos. Sinänsä kaivoshanke, ja sen eteneminen nähtiin erittäin tärkeäksi alueelle. Ensisijaisena vaihtoehtona on rahoituksen löytyminen kansallisista budjettivaroista, mutta jos
rahoitus ei sitä kautta järjesty, on tarpeen avata keskustelu myös EAKR -varojen kohdentamisesta asiaan.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelun. Asiaan päätettiin
palata seuraavassa sihteeristön kokouksessa 3.5. ja edelleen MYRrissä 16.5.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4.4.2018/§4

4 § WATER PRO – KIERTOTALOUDEN UUDET PROSESSIT VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELYSSÄ (304094)
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto, kestävän kemian tutkimusyksikkö
sekä Kerttu Saalasti Instituutti
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2018-31.12.2020
Toteuttamisalue:
Ylimaakunnallinen Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu (Oulu, Kokkola, Kajaani, Nivala,
Pyhäjärvi, Haapajärvi, Paltamo)
Kokonaiskustannusarvio: 958 734 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska toimijoilla ei yksistään ole riittävää
osaamista/resursseja tämän hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi hanke tukee
osaamisen kehittymistä usean eri maakunnan alueella.
Hankkeessa Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskuksen vastuulla on
projektin koordinointi ja (jäte)vesien puhdistukseen liittyvät kemialliset saostuskokeet ja laboratoriomittakaavan ilmiöiden tutkiminen saostuslaboratoriossa. Oulun yliopisto osallistuu uusien veden puhdistusmateriaalien kehittämiseen sekä testaamiseen ja Kerttu Saalasti instituutti toteuttaa hankkeeseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy vastaa hankkeessa mm. uusien materiaalien granuloinnista kolonnikokeisiin, karakterisoinneista, pilot-kokeiden toteutuksesta, laiteteknisten ratkaisujen suunnittelusta, teknis-taloudellisten analyysien, ympäristövaikutusten arviointien ja
kaupallistamissuunnitelmien laatimisesta.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kiertotalous eli kierrätysraaka-aineiden käyttöön pohjautuva tuotanto on tulevaisuuden teema, johon ohjataan sekä lainsäädännöllä että kansainvälisillä ja
kansallisilla strategioilla ja muilla aloitteilla. Lisäksi jäteveron kiristyminen
sekä yritysten ja kuluttajien taloudellinen ajattelu ohjaavat jätteiden hyödyntämiseen. EU-lainsäädännön keinoin pyritään pienentämään kaatopaikoille loppusijoitettavan jätteen määrää aina 10 %:iin kaikesta jätteestä, mutta myös tuomaan kilpailukykyä ja markkinakasvua EU-alueelle. Suomen vuotuiseksi kiertotalouden kasvupotentiaaliksi on arvioitu yli 1,5 - 2,5 miljardia euroa vuodessa. Tämän lisäksi arvoaineiden, kuten ravinteiden talteenotto jätevesistä on
tärkeä teema nyt ja tulevaisuudessa.
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Teollisuuden, maatalouden ja yhdyskuntien jätevesien käsittelyvaatimukset
kiristyvät jatkuvasti laitosten uusissa ympäristöluvissa. Useilla teollisuuden
aloilla pyritään sulkemaan vesikiertoja ja toisaalta jätevesien sisältämiä
komponentteja (mm. ravinteet ja metallit) halutaan ottaa talteen ja jalostaa
tuotteiksi. Maailmanlaajuisesti useilla alueilla vallitsee pula sopivista vesilähteistä, mikä aiheuttaa painetta kierrättää vettä kustannustehokkaasti. Edellä
kuvatut ongelmat ovat syy kehittää uusia kustannustehokkaita jätevedenkäsittelymenetelmiä. Viime vuosina on kehitetty runsaasti jätemateriaalipohjaisia
vedenpuhdistustuotteita, kuten hiili- tai zeoliittipohjaisia materiaaleja. Niiden
kaupallistamista ja suuren mittakaavan tuotantoa rajoittaa kuitenkin vähäinen
pilot-mittakaavan tutkimus ja pitkän ajan käyttökokemukset.
Tässä hankkeessa ratkaistaan edellä kuvattuja haasteita (jätemateriaalien
hyödyntäminen ja vesien käsittely) hyödyntämällä teollisuuden jätemateriaaleja ja sivuvirtoja vedenpuhdistuksessa adsorbentteina tai saostuskemikaaleina.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tekniset tavoitteet:
• Testata laboratorio- bench-top- ja pilomittakaavassa ravinteiden ja metallien
talteenottoa eri menetelmillä
• Kehittää edelleen vedenpuhdistusmateriaalien ominaisuuksia (mikrorakenne,
ominaisuudet, suorituskyky)
• Kehittää tuotantoteknologiaa vastaamaan tutkittavat teknisen ratkaisun tarpeita
• Kehittää geopolymeerimateriaaliin pohjautuvaa vedenpuhdistuksen teknistä
toteutusta toteutettavassa pilotoinnissa (kesto yli 30 vrk, toteutetaan vain
KAMK:N osuudessa).
Hankkeen sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet:
• Valmistaa teollisuuden jätemateriaaleista ja sivutuotteista korkeamman lisäarvon tuotteita taloudellisen kannattavuuden ja kestävän kehityksen lisäämiseksi paikallisesti
• Tulosten jakaminen (konferenssit, tieteelliset julkaisut) projektin tulosten
vaikuttavuuden lisäämiseksi
Hankkeen ympäristöön liittyvät tavoitteet:
• Hyödyntää jätemateriaaleja uudelleen jäteveden puhdistusmateriaalina
• Ympäristöystävällisten kemikaalien ja teknologioiden käyttö vedenpuhdistusratkaisussa sekä jätevesien käsittely ympäristöön vapautuvien päästöjen vähentämiseksi
• Käytettyjen adsorbenttien regenerointi ja uudelleenkäyttö sekä jatkojalostaminen lannoitteeksi
• Kemiallisessa ja sähkökemiallisessa saostamisessa muodostuvan sakan hyötykäyttö
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeen teemana on kiertotalouden materiaaleilla tehostaa vedenkierrätystä
niin, että syntyneet jätteet (sakat ja käytetyt adsorbenttimateriaalit) ovat kierrätettävissä. Kemiallisessa tai sähkökemiallisessa saostamisessa syntyy
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sekundäärilietettä, jonka hyödyntäminen on haastavaa. Käsiteltäessä ravinnepitoisia vesiä (sähkö)kemiallisella saostuksella, muodostuvaa sakkaa voidaan
jatkojalostaa hitaasti liukenevaksi lannoitteeksi tai käytetty adsorbenttimateriaali voidaan jatkojalostaa lannoitteeksi.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toteutusalueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) toimivat teollisuusyritykset sekä maatalous
ja yhdyskunnat, teollisuusyritysten yhteyteen muodostuvat uudet yritykset, toimintaa alueella harjoittavat ja/tai uutta liiketoimintaa alueelle suunnittelevat
pk-sektorin yritykset (esim. konepajat, vedenpuhdistuslaitteiden valmistavat,
vedenpuhdistusmateriaaleja valmistavat yritykset, vedenpuhdistusratkaisuja
tuottavat yritykset) ja puhdistusmateriaalien raaka-aineita teollisuuden sivuvirtoina tuottavat kaivos- ja energiateollisuus sekä metallinjalostusyritykset.
Hankkeen kohderyhmänä ovat siis yritykset, joilla on jätevedenkäsittelyyn liittyviä tarpeita, joita voidaan ratkaista kehitettävillä vedenpuhdistusratkaisuilla
sekä eri ratkaisuista liiketoimintaa tekevät ja liiketoimintaa suunnittelevat yritykset. Potentiaalisina hyödyntäjinä ovat myös yritykset, jotka käyttävät puhdistusratkaisuilla talteen otettuja komponentteja mm. lannoitteina.
Määrälliset tavoitteet
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeiseen
osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i -toiminnan tai t&k&i -yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidun tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä yhteistyötä tekevät
yritykset

0
6
8
10
1
3
6

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti taloudelliseen kestävään kehitykseen (sivuvirtojen hyödyntäminen, vedenpuhdistusprosessien taloudellisen kestävyyden lisääminen), mutta myös ekologiseen kestävyyteen. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvonäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kehitetyille ratkaisuille laaditaan kaupallistamissuunnitelmat, jotka julkaistaan
ja raportoidaan projektin tuloksina.
Hankkeen toteuttajatahot ovat hakeneet muutaman kerran kansainvälistä
H2020-rahoitusta saman aihepiirin hankkeelle. Toistaiseksi rahoitusta ei ole
saatu, keskeisenä syynä on ollut riittämättömät teollisuuspilotoinnit ja
puutteelliset arviot ratkaisujen kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista.
Tässä hankkeessa pyritään erityisesti vahvistamaan näitä osa-alueita, ja suunnitelmissa on hakea rahoitusta H2020-ohjelman viimeisen työohjelman hauista
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(2018-2020). Tämä hanke lisää merkittävästi mahdollisuuksia saada myös
kansainvälistä rahoitusta, sillä H2020- hauissa korostetaan pilot -mittakaavan
toteutuksia, veden kierrättämisen lisäämistä sekä kiertotaloutta.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä

658 531
90 650
51 501
158 052
958 734

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntaraha (Pyhäjärven kaupunki)
Muu julkinen (omarahoitus)
- Jyväskylän yliopisto 46 388
- Oulun yliopisto 50 586
- Kajaanin amk 79 772
Yksityinen
Yhteensä

671 115
15 000
176 746

70 %
1,56 %
18,44 %

95 873
958 734

10 %
100 %

Suunniteltu rahoituksen jakautuminen maakuntien kesken
Rahoituksen jakautumiseksi maakuntien kesken on sovittu kunkin toteuttajan
kokonaisbudjetin suhde:
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Yhteensä

Kokonaisbudjetti
398 862 € 41,6 %
327 930 € 34,2 %
231 942 € 24,2 %
958 734 € 100 %

Koska kyseessä on ylimaakunnallinen hanke, se käsitellään myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien MYR sihteeristöissä/MYRreissä ennen lopullisen virallisen rahoituspäätöksen tekemistä.
Rahoittajan/K-P liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta edellä
esitetyn maakuntakohtaisen jaon mukaisesti. Koska hankkeelle haettu julkinen
tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi.
Perustelu: Suomen hallitusohjelman päätavoitteita on mm. kestävä kehitys,
kiertotalouden edistäminen ja cleantech- osaamisen kansainvälinen vahvistaminen. Hanke toteuttaa näitä tavoitteita usealla eri tasolla. Hanke myös vahvistaa kaikkien kolmen maakunnan älykkään erikoistumisen strategioita.
Hankkeella pyritään entistä kestävämpään materiaalien hyödyntämiseen, taloudellisiin vedenpuhdistusratkaisuihin, suomalaisen osaamisen arvostukseen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen hankkeeseen osallistuvien maakuntien
alueella. Jätevesien puhdistukseen on monia kaupallisia ratkaisuja jo valmiina,
mutta erityisesti teollisuuden suurille jätevesivirtaamille on tarve kehittää kustannustehokkaita menetelmiä. Hankkeessa kehitetään tällä hetkellä hyödyntämättömistä teollisuuden jätemateriaaleista vedenpuhdistusmateriaaleja, jotka
ovat edullisia valmistaa ja käyttää, ovat regeneroitavissa uudelleenkäyttöön ja
joiden puhdistusteho säilyy pitkään. Hanke edistää toteuttamisalueensa työllisyyttä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää kiertotalouteen liittyvää tutkimusta ja osaamista alueella.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta edellä esitetyn
maakuntakohtaisen jaon mukaisesti. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---
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4.4.2018/§5

5 § WIDEN YOUR MARKET-INVEST IN EXPORT (304793)
Päähakija:
Ohjelma:

Osuuskunta Viexpo
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen
edistäminen
Toteuttamisaika:
1.2.2018-31.15.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 179 168 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kevään 2017 pk-yritysbarometrin mukaan ainoastaan noin viidenneksellä pkyrityksistä on toimintaa ulkomailla, ja näistä reilulla puolella on suoraa vientitoimintaa. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Viexpon tavoitteena on kannustaa Keski-Pohjanmaan
maakunnassa sijaitsevia kasvupotentiaalia omaavia pk-yrityksiä vientiin tai
vahvistamaan jo käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaansa. Samalla tavoitteena on vahvistaa maakunnan kasvua ja elinvoimaisuutta, ja yritysten kansainvälistymisen myötä luoda työpaikkoja niin kaupunkiseudulle kuin myös
maaseudulle. Hankkeen tarve perustuu osuuskunta Viexpon pitkäiaikaiseen
kokemusperäiseen tietotaitoon Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymistarpeista. Hankkeen suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n kanssa. Aiemmin rahoitettujen hankkeiden mm. ABC-hankkeen kokemukset ja tämänhetkiset tulokset on huomioitu hankkeen suunnittelussa.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on alueen pk-yritysten viennin käynnistäminen ja lisääminen sekä kansainvälistymisosaamisen kasvattaminen pk-yrityksissä. Hankkeella pyritään selkeästi vauhdittamaan kansainvälistymisprosessia ja rohkaistaan yrityksiä hakemaan kasvua viennistä. Tavoitteena on lisäksi saada nykyiset kansainvälistymistä tukevat yritystuet entistä paremmin hyödynnettäviksi
Keski-Pohjanmaalla. Vuonna 2016 Tekesin yrityksille kohdentamasta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta vain 0,7 % suuntautui Keski-Pohjanmaalle (kokonaissumman ollessa 369 miljoonaa €), Hankkeessa mm. Tekesin rahoitusosuutta pyritään nostamaan. Hankkeen aikana koeponnistetaan uusia ja jo
muualla testattuja kansainvälistymispalvelumalleja.
Konkreettiset toimenpiteet
Vaihe 1: Kansainvälistymisvalmiuksien kartoitus
Vaihe 2: Kansainvälistymisohjelma
Vaihe 3: Pilotointi ja koemarkkinointi
Vaihe 4: Jatkumo (tilanneanalyysi ja ehdotelma seuraaviksi toimenpiteiksi).
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Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Hankkeessa testataan uusia kansainvälistymisen palvelumalleja, mm. yritysryhmäkeskusteluja, sekä laajennetaan jo testattu pop up-konttori toiminta
Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymispalveluksi.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevat pk-yritykset, pääosin omistaja-yrittäjät.
Määrälliset tavoitteet
Pk-yritykset hankkeissa, joissa keskeinen tavoite yritysten kasvu
ja kansainvälinen liiketoiminta
Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientimarkkina-alueelle
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset
Yrityksissä säästetty energia

40
20
10
10

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia taloudelliseen kestävyyteen (paikallisen
elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen). Sukupuolinäkökulman huomioiminen on luonnollinen osa hankkeen toimintaa.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen kokemusten perusteella synnytetään uusi kansainvälistymispalvelumalli, pop up konttorit. Verkostoitumisen merkityksen korostaminen ja yritysyhteistyön aktivointi hankkeen aikana pohjustavat hankkeen jälkeen jatkuvaa
luontaista yhteistoimintaa esim. kokonaisratkaisujen tarjoajina vientimarkkinoilla. Tuloksista tiedotetaan hankkeen sidosryhmiä ja rahoittajia.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Flat rate 24 %
Yhteensä

83 200
76 000
19 968
179 168

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntaraha*
- Kosek 24 774
- Kase 6 635
- Kannus 2 910
- Perho 1 515
Yksityinen (hakijan omarahoitus)
Yhteensä

134 376
35 834

75 %
20 %

8 958
179 168

5%
100 %

*Kuntaraha jakautuu asukasmäärän mukaan.
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Rahoittajan/K-P liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelu myönteiselle esitykselle: Kansainvälistyminen on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman läpileikkaava kehittämisteema. Hanke pyrkii alueen
pk-yritysten viennin käynnistämiseen/lisäämiseen, vauhdittamaan selkeästi
kansainvälistymisprosessia ja rohkaisemaan yrityksiä hakemaan kasvua viennistä. Keski-Pohjanmaalle jalkautettava Pop-up -konsepti ulkomailla on konkreettinen hanketoimi viennin edistämiseksi. Pop Up- konttorin avulla yritykset
pääsevät käymään potentiaalisilla ja valikoiduilla markkina-alueilla. Hankkeen
toimissa korostuvat myös verkostoitumisen ja yritysyhteistyön merkitys. Tavoitteena on lisäksi saada nykyiset kansainvälistymistä tukevat yritystuet (mm.
Tekes -rahoitus) entistä paremmin hyödynnettäviksi Keski-Pohjanmaalla.
Käsittely: Todettiin, että hankkeen kuntarahoituspäätökset ovat kunnossa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
---
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4.4.2018/§6

6 § TEHO – TEKNOLOGIAN KAUTTA TIETOA KOTONA HOIDETTAVAN TUEKSI (303868)
Päähakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.8.2018-31.12.2020
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 442 330 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että ympärivuorokautista
hoitoa siirretään yhä enemmän kotiin tuotavaksi hoidoksi. Suurena ryhmänä
pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien asiakkaisen joukossa on tulevaisuudessa
koko ajan kasvava muistisairautta sairastavien ryhmä, joille turvallisuutta ei
enää kotiympäristössä voida taataa. Muistisairaan kotona asumista voidaan tukea älykkään monitorointijärjestelmän avulla, jonka kautta saadaan luotettavaa
tietoa hoitotyön tueksi muistisairaiden vuorokausirytmistä. Tutkimuksien mukaan (Veerle et al. 2015) yli 60-vuotiaat vanhukset hyväksyvät jo seurannan,
jos he voivat sen avulla asua kotona pidempään, turvallisesti ja itsenäisesti.
Hankesuunnitelma perustuu pitkälti esiselvityksiin, tutkimusryhmän kokemuksiin SmartHome4E-hankkeesta sekä aihealueen tutkimuksiin maailmalla. Esiselvitykset ovat keskittyneet senioreiden hoitotarpeisiin ja hoitajien työtä tukeviin tarpeisiin. Esiselvitykset on tehty haastattelemalla useaan otteeseen Soiten
eri tiimien henkilökuntaa viimeisen vuoden aikana. Esiselvitysten perusteella
keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat muistisairaiden kotona asumiseen liittyvät monitorointiratkaisut ja niihin liittyvät palvelukonseptit. Soitessa Hoidon
ja hoivan -toimialueella on todettu SmartHome4E-hankkeen aikana saadut
hyödyt senioriasumisen kehittämisessä. Kehitetty monitorointijärjestelmä tukee ja turvaa muistisairaiden kotona asumista, parantaa hoitajien ymmärrystä
muistisairaan edellytyksistä kotona asumiseen ja helpottaa hoitajien työtä.
Hankkeen tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjien ehdoilla järjestelmä, joka lisää
tuottavuutta tai parantaa laatua uusien tai parantuneiden toimintatapojen
kautta. Hankkeen kokonaistavoite on jaettu seuraaviin pienempiin osatavoitteisiin:
1. Selvittää IoT-teknologioiden (Internet of Things) hyödyntämismahdollisuuksia kotona asuvien hoitotyössä
2. Suunnitella ja toteuttaa IoT-järjestelmä tukemaan kotona asuvien hoitotyötä
3. Kehittää menetelmiä IoT-järjestelmän tuottaman Big Datan käsittelyyn ja
hallintaan, rakentaa dataa yhdistäviä malleja hoitotyön tueksi sekä visualisoida
tuotettu informaatio käyttäjille soveltuvaan muotoon
4. Järjestelmän käyttöönotto todellisessa ympäristössä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5. Arvioida järjestelmän pitkäaikaisvaikutuksia hoitotyön yhteydessä
Konkreettiset toimenpiteet/työpaketit
Työpaketti 1: Kontekstin ymmärtäminen ja IoT-teknologioiden mahdollisuuksien kartoitus
Työpaketti 2: Kotihoidon IoT-järjestelmän teknologinen toteutus
Työpaketti 3: Big Datan esitysmuodot, käsittely, mallinnus ja visualisointi
Työpaketti 4: Järjestelmän asennus todellisiin ympäristöihin
Työpaketti 5: Järjestelmän arviointi
Työpaketti 6: Hallinta ja tiedottaminen
Hankkeen uutuus-/lisäarvo
Kehitettävät IoT-ratkaisut vastaavat hoitotyön tarpeisiin ja mahdollistavat näin
käytänteiden muutoksien avulla taloudellisia säästöjä. Järjestelmä mahdollistaa
muistisairaiden kotona asumista pidempään tuoden turvaa tuttuun kotiympäristöön, niin muistisairaalle itselleen kuin hoitajille ja omaisille. Järjestelmä pystyy tuottamaan totuudenmukaista tietoa muistisairaasta helpottamaan vuorokausirytmin kokonaiskuvan muodostamisessa.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite, jossa toimenpiteet keskittyvät hoito ja hoiva
-toimialan piirissä oleviin asiakkaisiin ja hoitotyöntekijöihin. Ensisijaisesti toimenpiteet kohdistuvat Kuusikummun toimipisteeseen, mutta hankkeen aikana
on tarkoituksena laajentaa myös muihin kotihoidon yksiköihin. Erityisesti
hankkeessa keskitytään muistisairaiden asiakkaiden hoitotyön tukemiseen. Tulokset ovat myöhemmin luonnollisesti yleistettävissä myös alueen ulkopuolelle.
Määrälliset tavoitteet
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituution vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä yhteistyötä tekevät
yritykset

1
1

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeella on jonkin verran myönteisiä vaikutuksia taloudelliseen kestävyyteen. Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan niin, että sukupuolinäkökulma tulee
tasapuolisesti huomioiduksi. Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi
sukupuolinäkökulmasta. Liki 80 % yksin asuvista vanhuksista on naisia,
omaishoitajista 70 % ja hoitohenkilökunnasta lähes 90 %. Näin ollen hankkeella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia naisten elämänlaatuun ja työhön.
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Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen aikana tuotettu osaaminen IoT-teknologiasta ja sen hyödyntämisestä
toimii pohjana uudelle tutkimukselle sekä uusille tutkimus- tai tuotekehityshankkeille. Myös terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrys IoT-teknologiasta antaa heille uusia mahdollisuuksia kehittää omia toimintatapojaan. Hankkeesta saadun tiedon pohjalta (mm. liiketoimintamahdollisuudet) eri tahoilla
on mahdollisuus toteuttaa omia tuotteitaan ja palvelujaan. Hankkeen aikana
saatu kuva toimialan työprosesseista antaa terveydenhuollon ammattilaisille
mahdollisuuksia omien työprosessien jatkokehittämiseen. Terveydenhuollon
ammattilaiset saavat yleiskuvan ihmiskeskeisen suunnitteluprosessin lähestymistavasta, jota voivat hyödyntää tulevaisuudessa uusien it-ratkaisujen kehittämisessä.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä

324 480
11 500
28 474
77 876
442 330

Rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kuntien rahoitus (Soite)
Muu julkinen (omarahoitus)
Yhteensä

353 864
57 503
30 963
442 330

80 %
13 %
7%
100 %

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on tehnyt
hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen 29.1.2018.
Rahoittajan/K-P liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke vastaa akuuttiin ja ajankohtaiseen
haasteeseen tuottamalla käytännönläheistä tutkimustietoa ja uusia ratkaisumalleja vanhusten kotihoidon tueksi. Hankkeen toimet ovat jatkoa aikaisemmin
EAKR -varoin rahoitetun ja 31.12.2017 päättyneelleSmartHomeE4 -hankkeelle, jossa todettiin, että ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen sijasta
suuri osa senioreista voi edelleen asua kotonaan. Vanhusten määrä kasvaa hyvinvoinnin lisääntyessä eikä hoitohenkilökunnan määrä pysy volyymiltään tarvittavalla tasolla, joten hoitotyön toimintatapoja on muutettava ja hoitoa tehostettava. Hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa ja IoT-ratkaisuja (Internet of
Things) hoitotyön tehostamiseen kotona hoidettavien tueksi, senioreiden kuntoutukseen ja muistisairaiden hoitoon. Tekniikka tuo terveydenhoidon alalle
merkittäviä vuosittaisia säästöjä. Hankkeen aikana luodaan myös pohjaa Soiten tulevien vuosien digitaalisten, sähköisten ja robotiikkaa hyödyntävien palveluiden käyttöönotolle.
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Käsittely: Käydyssä keskustelussa nousi esille kyseisen hankkeen ja eKeskiPohjanmaan -hankkeen mahdolliset yhteydet (synergia). Kaustisen seutukunnan edustaja lupasi viedä terveiset asiasta eKeski-Pohjanmaa -hankkeen projektipäällikölle.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää
400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 2/2018

MYR sihteeristö 2/2018 (4.4.2018)

Sivu
19

4.4.2018/§7

7 § 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 2014-2018 on yhteensä
15 156 000 €.
Ohjelmakaudella 2014-2020 haetut ja myönnetyt
yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-22.3.2018 (Yrtti2 raportin 22.3.2018 mukaan)
Haetut yritystuet yhteensä
Käsitellyt yritystukihakemukset
EAKR myöntövaltuus 2014-2018
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva EAKR+valtio valtuus yhteensä

kpl

€

200
157
121
7
128
29

22 726 817
15 156 000
11 140 054
342 182
11 303 916
4 015 946

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Kaikista tähän mennessä myönnetyistä EAKR yritystuista 10,5 % on kohdistunut vähähiilisyyden edistämiseen (erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.).
Vuoden 2017 aikana yritystukia haettiin Keski-Pohjanmaalla kaikkiaan
3 553 383 €, mikä on noin 1,6 % enemmän 6,9 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna (vertailutietona, että koko P-S vähennystä oli noin 19 %).
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä julkisesta rakennerahastojen tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
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Käsittely: Todettiin, että haettujen yritystukihakemusten euromäärä oli
vuonna 2017 hiukan edellistä vuotta korkeampi. Huipussaan haettujen yritystukien määrä oli vuonna 2015.
Haetut yritystuet vuosittain:
2014
5,407 milj. €
2015
8,507 milj. €
2016
3,496 milj. €
2017
3,553 milj. €
Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja Jukka Keinänen kertoi, että tällä hetkellä ELY-keskuksella on yritystukihakemuksia sisällä jo noin 2 milj. €
edestä. Vähähiilisyyden edistäminen on vuoden 2018 rahoituksen painopisteenä myös yritystukipuolella.
Maaseuturahaston edustaja Sirkku Wacklin toi esille, että yritysrahoituksen
kysyntä maaseuturahaston puolella on selkeästi vähentynyt kuluvalla kaudella
verrattuna kysyntään Pohjanmaan alueella (tähän vaikuttaa ilmeisesti se, että
Keski-Pohjanmaalla on käytettävissä enemmän EAKR -rahoitusta). Maaseudun yritystukihakemuksia toivotaankin Keski-Pohjanmaalla lisää.
Esillä oli myös se, näkyykö oman Team Finland asiamiehen saaminen KeskiPohjanmaalle jo kentällä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Sihteeristön päätös: Merkittiin yritystukien tilannekatsaus ja käyty keskustelu
tiedoksi.
---
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4.4.2018/§ 8

8 § MAALISKUUSSA 2018 PÄÄTTYNEESSÄ ESR -HAUSSA SAADUT HAKEMUKSET
Keski-Suomen ELY-keskuksen Keski-Pohjanmaalla avaama kevään 2018
ESR -haku päättyi 5.3. ja haussa saatiin 9 hakemusta, joista pääosa kohdistui
toimintalinjaan 4.
TL 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus)
∂ LYHTY -LYHyiden Työpoissaolojen ennaltaehkäisy (103994)
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
∂ AO1 Asiakas on ykkönen (103980), ylimaakunnallinen
∂ Onni Robo (104027)
∂ Vauhtia ja valmennusta opintoihin (10065), ylimaakunnallinen
∂ ProMus (104111), ylimaakunnallinen
∂ KP-valo (104138)
∂ DM Areena – tietohallinta-osaamisen alueellinen aktivointi työelämäyhteistyöllä (104175)
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
∂ Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä
osaksi päivä- ja työtoimintaa (104037)
∂ Kirjava (104129)
Hankkeet käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksen hankeryhmässä 17.4.,
jonka jälkeen ne tuodaan sihteeristön käsiteltäväksi (aikaisintaan 3.5.).
Kokouksessa kuullaan tarkemmin ESR -haun annista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja Marko Muotio kertoi, että
hakemuksia saatiin 5.3. päättyneessä haussa koko Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella kaikkiaan 53, mikä oli selkeästi vähemmän kuin edellisessä
haussa. Keski-Pohjanmaalla näistä kohdistui kaikkiaan tuo 9 (joista 3 on ylimaakunnallisia). Hankkeiden käsittely on meneillään ja K-S ELY-keskuksen
kanta hankkeisiin saadaan 17.4. kokoontuvassa hankeryhmässä. Hankkeet tulevat käsiteltäväksi sihteeristön seuraavaan eli toukokuun kokoukseen.
ESR:n seuraava haku avataan jo kesäkuussa ja se päättyy 1.10.2018.
Teemoja mietitään kevään mittaan, mutta haku voi olla myös ns. avoinhaku.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Keski-Pohjanmaan painotustarpeisiin
ESR haussa palataan toukokuun sihteeristössä.
--Jukka Ylikarjula saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.
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4.4.2018/§9

9 § KESKI-POHJANMAALLA MENEILLÄÄN OLEVAN KEHITTÄMISTOIMINNAN KATSAUKSET
Kokouksessa kuullaan läsnäolijoiden kuulumiset siitä, mitä Keski-Pohjanmaan
kehityksen kannalta merkittävää on kunkin tehtäväkentällä/hanketoiminnassa
meneillään tällä hetkellä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Käsittely: Käydyssä katsauksissa nousi positiivisina asioina, haasteina, ja
muina asioina esille mm. seuraavaa:
K-P liitto/Kaj Lyyski ja Jukka Ylikarjula
+
Keliber kaivoshankkeen käynnistyminen (rakentaminen 2019)
+
Keski-Pohjanmaan työllisyystilanne
+
Liikenne- ja logistiikkahankkeet
+
Maatalouden edelleen korkea investointihalukkuus
+
Biolaakson kehityskokonaisuus
haaste
2020+ ohjelmakauteen vaikuttaminen
haaste
Koulutukseen liittyvä edunvalvonta
haaste
Koulutusjärjestelmien toimivuus (osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi)
haaste
Normien purku
muuta
Ympäristölliset kehittämishankkeet? (voisiko olla uusi avaus?)
Kosek/Anne Pesola
+
Hyvä vire yrityskentässä
+
Kärkihankkeet (Aurinkokylä -hanke, tuleville vuosille kaavaillut
hyvin merkittävät investoinnit suurteollisuusalueelle, KokkoCrow -hanke (t&k&i osaamista KIP alueen sisälle)
+
Saatu viimein Finnveran vastaanotto K-P:lle kerran kuussa
(Evald)
haaste
Osaavan työvoiman saatavuus
Kannuksen kaupunki/Terttu Korte
+
Tuulivoimahankkeet lainvoimaisia ja rakentaminen alkaa ilmeisesti ensi vuonna
+
Leader -rahoitusta hyödynnetty hyvin ja 3. sektorin toimijoita
saatu liikkeelle Kannuksessa
haaste
Osaavan työvoiman saanti isommissa yrityksissä (mm. maatalous, elintarvikeala)
muuta
Luova kampus -hanke tärkeä ja olisi hyvä saada käyntiin
muuta
K-S ELY-keskuksen jalkautumista Kannuksen yrityksiin kaivataan (aktivointi)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Anne Polso
+
Y-vastuualueella hyvin vauhdikasta tällä hetkellä - alueen investointitahti näkyy ympäristölupahakemusten suurena määränä
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Kokkolassa erikoistumista/erityisosaamista ympäristölupa-asioissa
innostus ympäristöalalle näkyy Y-vastuualueen virkojen ja harjoittelupaikkojen hakijamäärissä (haetaan erittäin hyvin)
meneillään oleva ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamisprosessi

Kaustisen seutukunta/Jaana Ojutkangas-Änäkkälä
_
Seutujohtajan siirtyminen maakuntauudisvalmisteluun näkyy
seutukuntatyössä toiminnan hiipumisena
Pohjanmaan ELY-keskus/Sirkku Wacklin
+
Maatilainvestointihakemuksia saatu erittäin paljon, joka kertoo,
että ensi kesänä investoidaan voimakkaasti
muuta
- viimeisimmällä hakukierroksella saatu useita alueiden välisiä
maaseudun kehittämishankkeita
- seuraava hakukierros päättyy toukokuussa ja painotuksena on
puutoimiala
- toukokuussa järjestetään infotilaisuus yritysasiamiehille
- marraskuussa järjestetään Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
yhteinen maaseutuohjelman hanke -gaala
- maaseutuohjelman arviointiprosessi menossa
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuullut puheenvuorot tiedoksi toteamuksella,
että alueella on paljon hyvää kehittämisvirettä meneillään.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 2/2018

MYR sihteeristö 2/2018 (4.4.2018)

Sivu
24

4.4.2018/§10

10 § KOHEESIOPOLITIIKAN 2020+ VALMISTELU
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien viimeisin kannanotto 4.2.2018 EU:n
tulevan monivuotisen rahoituksen valmisteluun sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjauksiin
Suomen toivotaan nostavan esiin johdonmukaisesti hyvin perusteltuja tavoitteita sekä koheesio- että maatalouspolitiikan rahoitussaannon maksimoimisessa EU:n tulevan budjettikauden valmistelussa. Suomen tulisi edistää
EU:n koheesiopolitiikan uudistamista taloutta ja kasvua edistävällä tavalla siten, että koheesiopolitiikka voi jatkua kaikilla alueilla.
Maakuntauudistus luo entistä paremmat edellytykset vaikuttavaan aluekehittämiseen. Koheesiopolitiikka on maakuntien tulevaisuutta rakentava väline,
joten sen korkea taso tulee varmistaa Suomen EU-rahoituskehyksessä. Ao.
rahoituksen kautta Suomen hallitus voi parantaa maakuntien mahdollisuuksia vahvaan ja aktiiviseen alue- ja rakennepolitiikkaan. Rakennerahastoilla tulee olemaan merkittävä rooli uusissa maakunnissa mm. yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä. Maakuntien budjettirahoitus ei tule olemaan
näihin tehtäviin riittävä, mikä korostaa rakennerahastojen merkitystä.
Sekä koheesio- että maatalouspolitiikan rahoitustason varmistamiseksi Suomella tulisi olla valmius EU-maksuosuuden suhteelliseen korottamiseen
(>1%/BKT). Se antaisi mahdollisuuden vastata myös EU:n uusiin haasteisiin,
mm. maahanmuuttokysymyksiin. Maahanmuuton osalta ei ole löydetty Suomen rahoitussaantoa parantavaa kriteeriä, joten maahanmuuttokriteeriä ei tulisi
koheesiopolitiikkaan vaatia. Maahanmuuton kustannuksia ei myöskään tule
sisällyttää koheesiopolitiikan sisälle, koska se siirtäisi koheesiorahoituksen
painopistettä eteläisiin jäsenmaihin. Sen sijaan kotouttaminen soveltuu hyvin
ESR-ohjelmasisältöjen piiriin, ja se myös helpottaisi Suomen työvoimaongelmaa.
Koko maata koskevan harvan asutuksen kriteerin säilyttäminen sekä Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden NSPA-tuki on varmin tapa lisätä koheesiopolitiikan saantoa Suomelle, joten NSPA-tukeen on saatava merkittävä
tasokorotus ja indeksointi. Tämän lisäksi myös muita Suomen rahoitussaantoa
parantavia kriteeristöjä tulee edistää. Rahoituksen saannon painopistettä tulee
siirtää nettomaksajamaiden suuntaan vähentämällä koheesiomaiden infrastruktuurihankkeita, omarahoitusta tulee kasvattaa korkeimman tukitason koheesiomaissa ja hallinnollista taakkaa keventää asiansa hyvin hoitavissa jäsenmaissa.
Koheesiorahoitus on tärkeä väline alueellisen innovaatiokapasiteetin vahvistamiseksi ja EU:n suoran tutkimusrahoituksen hyödyntämiseksi. Koheesiopolitiikan rahoitus varmistaa alueiden älykkään erikoistumisen ja kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden vientivetoisten kärkialojen vahvistamisen. Rakennerahastojen avulla parannetaan valmiuksia suoran EU-rahoituksen
hakemiseen tutkimus-, yritys- sekä infrastruktuuri-investointirahastoista. Tällä
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hetkellä ao. rahoitus keskittyy harvoihin keskuksiin. North Sea Baltic Corridorin jatkaminen Helsingistä Tornioon ydinverkkokäytävänä mahdollistaisi Suomen rahoitussaannon parantamisen EU-liikennerahoituksesta.
Kansainvälisen alueiden välisen yhteistyön, Itämeriyhteistyön ja arktisen
ulottuvuuden tulee näkyä vahvasti tulevassa koheesiopolitiikassa. Ulko- ja
sisärajayhteistyön (Interreg, ENI CBC) vahvistamisen tavoite on tärkeä Suomelle, jolla on EU-maista pisin ulkoraja Venäjän kanssa, sisärajoja muiden
EU-jäsenvaltioiden kanssa sekä maaraja Norjan kanssa. Arktisen alueen merkitys EU:lle on kasvanut, mistä on osoituksena EU:n vahvistunut Arktinen politiikka. Arktisen alueen kestävä kehittäminen tukee Euroopan taloutta vahvistamalla geopoliittisesti muuttuvan alueen elinvoimaa. Suomen kannalta keskeistä on korostaa Suomen luonnonvarojen ja luontoarvojen kestävää hyödyntämistä koko Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisessa. Arktisuus tuo lisäarvoa
Euroopalle rajat ylittävän osaamisen yhdistämisessä ja ihmisten hyvinvoinnin
edistämisessä. Arktisen alueen kehittämisessä on huomioitava EU:n ainoan
alkuperäiskansan, saamelaisten oikeudet ja merkitys koko Euroopalle.
Kokouksessa käydään läpi koheesiopolitiikkavalmistelun viimeisimmät kuulumiset (mm. E4 jaoksen terveiset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun
sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Kaj Lyyski kävi läpi EU4 jaoston (TEM) viimeisimmän kokouksen
terveisiä (23.3. saatu posti) ja nosti esille mm. seuraavaa:
-

ministeri Lintilä yhdessä Ruotsin edustajan kanssa vienyt asiaa ansiokkaasti eteenpäin Brysselin suunnalla

-

alustava näkemys on, että koheesiopolitiikka tulisi jatkumaan kaikilla
alueilla

-

bkt säilyy edelleen keskeisenä rahoituskriteerinä ja muita mahdollisia
kriteerejä ovat esimerkiksi väestö, koulutustaso, koulupudokkaat ja demografia (jotka kaikki ovat Suomen saannon kannalta huonoja)

-

ESR:n osuus todennäköisesti pienenee nykyisestä

-

ESR:n osalta puuttuu näkökulmina esim. työelämässä olevat henkilöt,
korkea-asteen osaamisen kehittäminen, yrittäjyysnäkökulma, innovaatiotalouden näkökulma, työn murroksen ja uudistumisen näkökulmat ja
työelämän kohtaanto-ongelmat

-

myös kytkentä maakuntauudistukseen ja kasvupalveluihin uupuu

-

Suomen kansallisen ohjelman valmistelusta aletaan keskustella vasta
syksyllä
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”Jokerikysymyksinä” on mitä muita kriteereitä bkt:n ohella tullaan lopulta käyttämään sekä harvan asutuksen rooli (säilyykö allakointikriteerinä)

Maakuntajohtaja totesi lisäyksenä, että EU4 asiat ovat agendalla ministeri Lintilän koolle kutsumassa tilaisuudessa 17.4., ja että toukokuussa saataneen hallituksen seuraava linjauspaperi asiasta.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4.4.2018/§11

11 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI MUKAAN EUROOPAN KOMISSION TEOLLISEN MUUTOKSEN
ALUEIDEN PILOTTIIN
Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu mukaan Euroopan komission teollisen muutoksen alueiden pilottiin.
Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta seitsemän uutta eurooppalaista aluetta teollisen muutoksen alueiden pilottiinsa. Valittujen alueiden
joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, KeskiRanska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja
Liettua. Joulukuussa 2017 pilottiin valittiin jo viisi aluetta, joten kaikkiaan pilottiin osallistuu nyt yhteensä 12 eri aluetta.
Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen teollisuuden uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen
luonnonvarojen - kuten metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten - älykäs
hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi.
Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa - Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo - tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään monin eri tavoin. Pilottitoimintaa
koordinoivan Lapin liiton aluekehitysjohtaja Päivi Ekdahl edusti koko aluetta
pilottialueiden julkistamistilaisuudessa Brysselissä 7. maaliskuuta.
Komission ulkopuoliset asiantuntijat sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) tarjoavat alueille kohdistettua räätälöityä avustusta. Alueita autetaan tulevaisuuden työpaikkojen valmistelussa sekä innovaatiotoiminnan laajentamisessa. Lisäksi niitä tuetaan siirtymisessä kohti vähähiilistä taloutta ja yrittäjyyden edistämisessä.
Kukin alue saa Euroopan aluekehitysrahastosta 200 000 euroa ulkopuolisten
asiantuntijoiden työn kustannusten kattamiseen. EAKR:sta varataan myös jokaiselle alueelle enintään 300 000 euroa uudistettujen strategioiden toimeenpanon vauhdittamiseksi. Alueellisten strategioiden tulee olla valmiita vuoden
2018 loppuun mennessä, jotta niitä päästäisiin toimeenpanemaan vuonna
2019.
Regions in Industrial Transition -pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka
Komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan
vahvistamiseksi, sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.
Pilottiin osallistuminen tarjoaa myös näköalapaikan EU-rahoituksen tulevaisuuskeskusteluun. EU-komissio valmistelee parhaillaan esitystään EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeiselle seitsenvuotiskaudelle. Tähän liittyen tullaan myös EU:n aluepolitiikkaa uudistamaan.
Kullekin jäsenmaalle ja alueelle suunnattavan aluekehitysrahoituksen määrästä
käydään myös kova vääntö, varsinkin kun unionin budjettiin kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita suuren nettomaksajan Iso-Britannian EU-eron myötä.
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Itä- ja Pohjois-Suomen alueet tarvitsevat jatkossakin riittävät resurssit elinkeinoelämän kehittämiseksi. Pysyvät haasteet kuten harva asutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto vaativat keskivertoaluetta suurempia panostuksia menestyksen takaamiseksi. Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja PohjoisSuomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EUinstituutioiden suuntaan. Toisaalta alueelle tarjoutuu myös mahdollisuus osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4.4.2018/§12

12 § POHJOIS-SUOMEN YHTEISET TAVOITTEET SEURAAVAN HALLITUSOHJELMAN VALMISTELUUN
Pohjois-Suomen neuvottelukunta päätti helmikuun kokouksessaan yhteisestä
hallitusohjelman tavoitteiden valmistelusta. Vetovastuu annettiin puheenjohtajamaakunnalle, Lapin liitolle. Ensimmäisen version tulee olla käsittelyssä jo
neuvottelukunnan seuraavassa 2.5. pidettävässä neuvottelukunnan kokouksessa. Neuvottelukunta oli jäsennellyt tavoitteiden asettamisen seuraaviin politiikkalohkoihin/teemoihin:
∂
∂
∂
∂
∂
∂

logistiikka ja liikennepolitiikka
ympäristöpolitiikka
energiapolitiikka
työvoimakysymykset ja koulutus
kansainväliset yhteydet ja yhteistyö sekä
Kasvun rajoitteet ja niiden ratkaisut
Näiltä sektoreilta tulisi antaa Keski-Pohjanmaan tarpeista lähteviä tehtäviä yhteiseen Pohjois-Suomen tavoitepaperiin. Aikaa valmisteluun on muutama
viikko. Ensimmäinen skype-palaveri suunniteltu pidettäväksi 29.3., jolloin kokoonnutaan katsomaan kunkin maakunnan ehdotuksia ja kokoamaan niistä yhteistä tavoitepaperia.
Kokouksessa kuullaan tarkemmin valmistelun etenemisestä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
Käsittely: Kaj Lyyski alusti asiaa tuoden esille hiukan jo tarkentuneet teemat,
joiden pohjalta valmistelua jatketaan
o
o
o
o
o
o
o

Kasvun vauhdittaminen – pohjoisen potentiaali käyttöön
Elinvoimainen koulutusjärjestelmä elinvoiman lähteenä
Taitavaa työvoimaa pohjoisen tarpeisiin
Sosiaaliturvan uudistaminen
Strategiset yhteydet kaikkialle maailmaan
Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka
Aktiivinen Eurooppa politiikka

K-P:ltä Teppo Rekilä on keskeisenä mukana Ympäristö-, ilmasto-, ja energiapolitiikan valmistelussa ja Kaj Lyyski Aktiivinen Eurooppa politiikka valmistelussa.
Pohjapaperi on tarkoitus saada valmiiksi 2.5. kokoontuvan PSNTK:n kokoukseen. Tarkoituksena on levittää tavoitepaperia kaikille puolueille sen valmistuttua.
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Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula toi esille, että suurin piirtein samoilla teemoilla mennään myös vaalipiirialueen keskusteluissa, ja että 0.1 versio
PSNTK:n käsittelyyn menevästä versioista on hyvä saada valmiiksi ja eri tahojen kommentoitavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4.4.2018/§13

13 § RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN, -HANKKEIDEN JA RAHOITUKSEN SIIRTYMINEN
ELY-KESKUKSISTA JA MAAKUNTIEN LIITOISTA MAAKUNTIIN 1.1.2020 ALKAEN
Työ ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtymisestä ELYkeskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen.
Rakennerahastovarojen välittävän viranomaisen tehtävät siirtyvät maakuntien
liitoista ja ELY-keskuksista 1.1.2020 alkaen perustettaville uusille maakunnille. Uudistuksen aiheuttamat muutokset tulee tehdä yhteistyössä ennakoivasti siten, että rakennerahastotoimintaan aiheutuu mahdollisimman vähän
katkoksia asiakastyön ja ohjelman toteuttamisen näkökulmasta.
EU -lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennerahastotoiminnalle eivät
muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee täyttää kaikki
rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta ne voidaan nimetä
välittäviksi toimielimiksi.
Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty, että
kaikki maakunnat toimisivat välittävänä toimielimenä Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa maakuntauudistuksen
tultua voimaan. Maakuntien liitoilla ja ELY-keskuksilla on myös mahdollisuus
sopia välittävän viranomaisen tehtävien hoitamisesta maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta lukien rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 sulkemiseen saakka. Sopimusosapuolina olisivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset.
Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli kevään 2017 aikana aloittaa keskenään välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva valmistelu ja neuvottelut, sekä tiedottaa hallintoviranomaiselle 2.6.2017 mennessä neuvottelujen etenemistä. Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli myös toimittaa resurssierittelytaulukko välittävän toimielimen tehtävien järjestämisestä maakuntakohtaisesti 30.8.2017 mennessä (alustava tieto).
TEMin viimeisin ohjeistus 1.11.2017 sisälsi mm. seuraavia aikatauluja/ määräaikoja hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavista tiedoista:
-

välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva alustava tieto ratkaisusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimusluonnokset yhteistyöstä 31.12.2017 mennessä (toimitettu)
välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva lopullinen tieto
ratkaistusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimukset
31.3.2018 mennessä.
vastaukset ohjekirjeen 1.11.2017 tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin
31.12.2017 mennessä (toimitettu)

Mahdolliset tehtävien kokoamiset vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella.
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Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 lopussa jättämä alustava tieto lähti siitä,
että maakunta tulee hoitamaan kaikki välittävän viranomaisen tehtävät itse.
Työ- ja elinkeinoministeriölle 31.3.2018 mennessä toimitettava lopullinen
tieto todetaan kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja totesi Pohjois-Suomen lähtökohtana olleen, että kukin maakunta toimii itsenäisenä välittävänä toimielimenä, eikä sopimuksille
näin ollen ole tarvetta. ALKE toimintamallia on valmisteltu Keski-Pohjanmaalla osana maakuntauudistustyötä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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4.4.2018/§14

14§ MAAKUNTAUUDISTUS/ALUEKEHITYS- JA KASVUPALVELUVALMISTELUN AJANKOHTAISKATSAUS
Kuullaan lyhyt päivitys maakuntauudistuksen aluekehitys- ja kasvupalvelut
vastuualueen valmistelusta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Marita Mutka kävi läpi Keski-Pohjanmaan alustavan luonnoksen
aluekehitys- ja kasvupalvelujen sijoittumisesta maakuntakonsernin kokonaiskuvaan, sisältäen ALKE palveluiden osalta jo hiukan pidemmälle viedyn toiminnallisen luonnoksen. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli säilynee ennallaan
jatkossakin, mutta MYR sihteeristön rooli uusissa maakunnissa tulee tarkasteltavaksi uudelleen, kun nykyiset rahoittajatahot ovat jatkossa samaan maakuntaorganisaatioon kuuluvia.
Valtakunnallisen etenemisaikataulun osalta oli esillä mm. seuraavaa:
- 1-3/2018 välillä on käyty neuvottelu/simulaatiotilaisuuksia eri ministeriöiden kanssa
- palaute/työpajatilaisuus 25.5.(TEM)
- aluekehittämiskeskustelujen palautetilaisuus 24.4.(TEM)
Maakuntajohtaja totesi alueen kärkien nousseen hyvin neuvotteluissa esille, ja
että määrittelytyötä on tehtävänä paljon eri suositusten/luokitusten pohjalta.
Maakuntastrategiavalmistelun osalta käytiin läpi mm. tehty swot analyysi ja
aikataulun osalta todettiin mm. seuraavaa:
- tavoite ja sidosryhmäseminaari järjestetään 17.5.2018 Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa
- varsinainen kokoamis- ja kirjoittamistyö ajoittuu välille 8-12/2018
- luonnosversio on tarkoitus saada maakuntavaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2019
Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus tiedoksi.
---
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15§ MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Todetaan muut esille otetut asiat.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita asioita nostettu esille.
---
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4.4.2018/§16

16 § KOKOUKSIA JA AIKATAULUA
RAKENNERAHASTOTOIMINTAAN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA
4.4.
3.5.
16.4.
16.5.
17.-18.5.

Sihteeristö
Sihteeristö
RR seurantakomitean sihteeristö
MYR
RR seurantakomitea Kuopiossa

MUITA TILAISUUKSIA
Todetaan kokouksessa muut esille nostetut.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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4.4.2018/§17

17§ SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.5.2018 klo 9.00.
Keski-Pohjanmaan liitossa.
Sihteeristön seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 3.5.2018 klo 9.30.
Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
3.5. klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 3.5. klo 9.30.
---
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