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Kv-alatyöryhmän ehdotus
•

•

•

•

•
•

Uuteen maakuntaorganisaatioon muodostetaan aluekehityksen ohjelmatyö,
kansainvälistyminen palvelualueelle sijoittuva kv-tiimi, joka palvelee laaja-alaisesti
uutta maakuntaorganisaatiota, sekä maakunnan toimijoita.
Kansainvälisyys on koko maakuntaorganisaatiota läpileikkaava teema, joka
tarvitsee pitkälti erikoistunutta henkilöstöä. Tiimimäisellä työskentelyllä saadaan
kaikki osaamisen resurssit käyttöön.
Kansainvälistymistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaalla suunnitelmallisesti,
tavoitteellisesti ja strategioiden kautta (Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen
toimintaohjelma, Älykkään erikoistumisen strategia ja organisaation omat
tavoitteet).
Uuteen maakuntaorganisaation siirrettäviä toimintoja ovat: kv-toimintaohjelmatyö,
kansainvälisen hanketoiminnan tukimalli, EURES -verkostotyö, maahanmuuton ja
kotoutuksen koordinaatio, EU-tietokeskus, Botnia Atlantica –rahoitusohjelman
tietopiste.
Team Finland toiminto sijoittuisi luontevimmin osaksi rahoitus- ja kehittämispalveluja
Jatkossa selvitettäviä asioita ovat: erilaiset maakunnalliset työryhmät,
sidosryhmätyöskentely ja Brysselin toimiston (WFEA) toiminta, jonka ehdotetaan
painottuvan entistä enemmän kansainvälisen hankevalmistelun tukemiseen.

Nykytila
•

•
•
•

Etelä-Pohjanmaa korvaa pieneneviä rakennerahastovaroja kansainvälisellä
rahoituksella. Toiminnassa onnistuttu erittäin hyvin, ja tiettyjen
rahoituslähteiden hyödyntäjänä maakunta on Euroopan paras. EP:n liiton
tukitoiminta keskiössä. Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan liiton valmisteluapua
saaneiden hankkeiden kokonaisvolyymi oli yli 40 miljoonaa euroa, josta EteläPohjanmaalle rahoitusta yli 5 miljoonaa euroa.
Maahanmuuttajien määrä on vähäinen, mutta kasvussa. Maahanmuuttajien
työttömyys Suomen alhaisin.
Vientikauppa tarvitsee lisää panostusta. Tavoitteena pk-viennin
kaksinkertaistaminen 2020 –mennessä
Kv-matkailu vielä valitettavan vähäistä, ja tarvitsee tukea myös uudelta
maakuntaorganisaatiolta

Sidosryhmien tarpeet
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Etelä-Pohjanmaan liitto selvitti loppuvuonna 2016 asiakasnäkökulmaa
sidosryhmille suunnatun internetpohjaisen kyselyn avulla.
Kyselyssä vastaajat pystyivät arvioimaan kansainvälistymisen osa-alueiden
merkityksellisyyttä omasta lähtökohdastaan Likertin asteikolle 1-5 asettuvan
mittariston avulla.
Kyselyyn vastanneet sidosryhmien edustajat kokivat maakunnan
kansainvälisen toiminnan kehittämistyön erittäin tärkeäksi.
ERITYISEN KORKEAT PISTEMÄÄRÄT SAIVAT:
Maakunnan suunitelmallinen kansainvälistymisen edistämistyö (kvtoimintaohjelma)
Maakunnan tuki kansainvälisissä tutkimus, koulutus tai koulutusvientiasioissa
Tiedon tarjoaminen erilaisista kv-rahoitusohjelmista ja niiden mahdollisuuksista
Kansainvälisten partnerihakujen ja hankeideoiden välittäminen
Käytännön tuki kansainvälisen hankehakemuksen valmistelussa
Kv-hankkeiden valmisteluraha (AIKO)

Jatkossa
• Uuden maakunnan kv-kokonaisuuteen kytkettävä sote- ja
tkki-toiminnot
• Kv-toimintaohjelman päivitys meneillään ja valmistuu 30.6.2018
• Brysselin toimiston toiminta ja resurssit sovittava yhdessä
muiden maakuntien kanssa
• Olemassa olevien verkostojen jatkuvuudesta huolehtiminen
(hankkeet, Ernact, Eriaff, Errin, AER , ystävyysalueet jne)
• Maakunnan aktviivisen kansainvälisyyshakuisuuden
varmistaminen jatkossa
• Jatkossa keskusteltava toimintatavasta ja
koordinaatiovastuusta (läpileikkaava toiminta)

