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Pöytäkirjan tarkastus
Kirjallisen menettelyn pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sihteeristön seuraavassa kokouksessa.
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Kirjallinen menettely

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ KIRJALLISEN MENETTELYN EHDOT
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 sekä Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Kirjallisen menettelyn ehdot:
Jokaisen sihteeristön varsinaisen jäsenen (tai hänen estyneenä ollessaan varajäsenen) tulee vastata kirjallisesti sähköpostitse, hyväksyykö hän kirjallisella
menettelyllä tehdyt päätösesitykset. Kirjallisella menettelyllä tehty esitys tulee
hyväksytyksi, mikäli kaikki sihteeristön jäsenet hyväksyvät tehdyn esityksen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä mahdolliset esteellisyydet
2) todetaan, että kirjallisena menettelynä järjestetylle kokoukselle ei valita
erikseen pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään sihteeristön seuraavassa kokouksessa
3) merkitään tiedoksi kirjallisen menettelyn käytön ehdot.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin, että sihteeristön kirjallisen menettelyyn vastasivat kaikki sihteeristön varsinaiset jäsenet annettuun määräaikaan mennessä ja hyväksyivät tehdyn hanke-esityksen. Kokous todettiin näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.
2)Todettiin, että kirjallisena menettelynä järjestetylle kokoukselle ei valita
erikseen pöytäkirjantarkastajia, pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään sihteeristön seuraavassa kokouksessa
3) Merkittiin tiedoksi kirjallisen menettelyn käytön ehdot.
---
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Kirjallinen menettely

2§ PK-YRITYSTEN OMISTAJANVAIHDOSPALVELU

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
01.04.2020-31.03.2022
Keski-Pohjanmaa
220 240 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hakijan kuvaus hankkeesta:
Suomessa on kymmenillä tuhansilla yrityksillä lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden ja alueen kuntien kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moneen elinkelpoiseen firmaan löytyy jatkaja tai ostaja niin, että yritysten elinkaari jatkuu, ja palvelut sekä työpaikat kunnissa säilyisivät. KeskiPohjanmaan Yrittäjät ovat käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on yritysten omistajanvaihdosten sujuminen alueellamme. Valitettavasti useat eläköityvät/lopettavat yrittäjät eivät koe oman yrityksen jatkajan löytymistä tai myyntiä selväksi vaihtoehdoksi. Lisäksi digitalisaation myötä tulisi tutkia kuinka yritykset voivat jatkaa toimintaansa erilaisten etämahdollisuuksien myötä, näin ollen myös nuoria olisi mahdollista saada jatkajan rooliin.
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:
Hanke ylläpitää ja kehittää alueellista omistajanvaihdosverkostoa, informoi
yrittäjiä ja yrityksiä omistajanvaihdosasioissa tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista asioista. Omistajanvaihdospalvelun kehitys: Teeman esillä pitäminen aktiivisesti julkisuudessa, uusien viestinnällisten materiaalien kehittäminen
ja toteuttaminen, yhteydenpito kuntien yritysneuvojiin ja heidän apunaan toimiminen omistajanvaihdosasioissa, tilastotiedon kerääminen ja materiaalin tuottaminen. Hankkeessa järjestetään lisäksi tilaisuuksia eri tahoille (yrittäjät/elinkeinotoimijat/rahoittajat) ja otetaan huomioon myös paluumuuttajat ja maahanmuuttajat. Järjestettävät tilaisuudet ovat esim. työpajoja, info-, valmennus- ja
verkostotilaisuuksia.
Hankkeen arvioituina vaikutuksina ovat:
Tavoitteena on, että yrityksensä myyjät ja ostajat löytävät toisensa, tarvittava
asiantuntija-apu, mm. alueen elinkeinotoimijat, ja -neuvojat on tunnistettu ja he
ovat sekä myyjän että ostajan helposti löydettävissä, ja eri tukiorganisaatiot tunnistavat omat roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa. Luodaan uusia verkostoja
mm. elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoneuvojien avulla niin että yritysten saama
palvelu on ajankohtaista sekä laadukasta. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan
pysyvä malli (myös hankkeen päättymisen jälkeen), verkosto, jolla on säännölliset tapaamiset ja joka edistää edelleen omistajanvaihdosta.
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Hankkeen kustannusarvio (€)
Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat
Henkilöstön palkat (ml. sivukulut)
Välilliset menot (24%)
Kustannukset yhteensä

26 800
156 000
37 440
220 240

Rahoitussuunnitelma (€)
Haettu avustus
*Kunnan rahoitus
Avustuksen hakijan omarahoitus
Rahoitus yhteensä

176 190
33 035
11 015
220 240
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*Kuntien rahoitusosuuksista tehty myönteiset päätökset (Kokkola, Kaustisen
seutukunta, Kannus ja Perho).

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
Perustelu: Hanke edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan strategiassa tunnistettuja kehittämiskohteita, tukien kasvun ja viennin mahdollisuuksia sekä työvoiman pysyvyyttä. Omistajanvaihdosten onnistuminen on kriittinen tekijä yrittäjäintensiivisen Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja omistajanvaihdosten
vähäisyys sekä yrittäjien korkea ikä ovat Itä- ja Pohjois-Suomen alueella tunnistettuja haasteita. Hanke pyrkii hyödyntämään omistajanvaihdostilanteissa
avautuvien kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisen palveluiden ja yritysverkostojen onnistuneen kohtaannon myötä. Muutostilanteet avaavat myös
mahdollisuuden yritysten uudistamiselle ja liiketoiminnan kehittymiselle sekä
uuden liiketoiminnan syntymiselle. Hankkeessa toteutetaan eri kohderyhmille
suunnattuja tilaisuuksia (esim. työpajat, info- valmennus ja verkostotilaisuudet). Nuoret, maahanmuuttajat ja paluumuuttajat ovat kohderyhmissä ja hanke
edistää nuorten yrityspotentiaalin käyttöönottoa, huomioiden osaltaan yrittäjyyden laajemman diversiteetin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.
---
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