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• SOTE TKKI

• Maatalous
• Maakuntaympäristö
Ohjaus,
valvonta

• Ympäristöterveydenhuolto

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

Alueiden kehittäminen
Kehittämis- ja rahoituspalvelut

• Tavoitteet:

(ote: aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos 6.2.2018)

– vahvistaa alueiden uudistumista, tasapainoista kehittymistä,
kilpailukykyä sekä talouden kasvua
– vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden
elinvoimaa ja kasvua ja kasvua tukevaa elinkeinorakennetta sekä
taloudellista tasapainoa
– edistää kestävää työllisyyttä, väestön hyvinvointia, osaamista,
yhtäläisiä mahdollisuuksia, sosiaalista osallisuutta sekä
maahanmuuttajien kotoutumista
– vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja, kannustaa
voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen
– parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumisia sekä edistää
niiden kulttuuria

Kehittäminen ja rahoitus
• Tavoitteet:
– asiakas- ja aluekehittämisnäkökulmasta koottu kokonaisuus
– alueellisen strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön, ennakoinnin
sekä toimintaympäristön analysoinnin yhteyden vahvistaminen
osaksi rahoitushakemusvalmistelua ja päätöksentekoa
– eri rahastojen välinen todellinen kumppanuus ja
kehittämisvarojen suuntaaminen alueen kannalta keskeisiin
kohteisiin
– prosessien kehittäminen, resurssien ja osaamisen tehokas
hyödyntäminen
– palvelujen tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen, seuranta
– maakuntien välinen yhteistyö?
• RR ohjelman toimeenpanomenettelyt, lopullinen yhteistyö tieto 31.3.2018
mennessä TEM
• vapaaehtoinen/-muotoinen yhteistyö, L-S koordinaatio RR-ohjelma? Resurssit ja
niiden rahoitus?

Kehittäminen ja rahoitus
•

Palvelualue jakaantuu neljään tehtäväkokonaisuuteen:
– ohjelmatyö ja kansainvälistymistehtävät (ei oma ryhmä)
• maakuntakonsernin kv- ja kulttuuritoimintojen koordinointi
(tiiminvetovastuu)
– rahoitusryhmä
– työllisyys ja osaamisryhmä
• (kasvupalvelut, vastuuvalmistelija Jari Aaltonen)
– maksatusryhmä

Kehittäminen ja rahoitus
• Ohjelmatyö ja kansainvälistymistehtävät
- aluekehitysviranomaisen tehtävät;

- TEM valmistelema, valtakunnalliset alueiden kehittämisen
painopisteet sisältävä aluekehittämispäätös (Alueiden kilpailukyky ja
ihmisten sujuva arki 2016 – 2019) ohjaa maakuntien aluekehittämistä
ja toimien yhteensovittamista
- maakunnilla vastuu alueen kehittämisestä yhdessä kuntien kanssa,
vastuu aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja yleisestä
kehittämisestä, vastuu kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä
alueen kehittämiseen osallistuvien muiden tahojen kanssa
- maakunta kehittää alueensa elinkeinoelämän ja
innovaatioympäristön toimintaedellytyksiä yhdessä kuntien kanssa
- maakunta vastaa alueellisesta ennakoinnista ja siihen liittyvästä
yhteensovittamisesta
- maakunta laatii maakuntasuunnitelmaan (strategiaan) perustuvan
maakunta-ohjelman
- HUOM! maakunta(konserni) strategia / aluekehittämisen
maakuntasuunnitelma (strategia) !
- ”Tuoreita eväitä Etelä-Pohjanmaalle” – maakuntaohjelma 20182021, hyväksytty maakuntavaltuustossa 4.12.2017

Kehittäminen ja rahoitus
- Aluekehittämiskeskustelut, kumppanuuteen perustuva uusi, vuotuinen
toimintatapa
- valtion ja maakuntien välinen keskustelu alueiden kehittämisen
tavoitteista ja toimeenpanosta
- keskustelufoorumi aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien
haasteiden, pullonkaulojen tai uusien avausten läpikäymiselle
valtioneuvoston kanssa
- ei tehdä sitovia ratkaisuja tai päätöksiä
- keskustelun perustana valtioneuvoston aluekehittämispäätös ja
aluekehittämisen tilannekuva, minkä TEM kokoaa yhdessä
maakuntien ja eri hallinnonalojen kanssa
- tilastotuotanto, seuranta- ja ennakointiaineisto,
toimintaympäristön analysointi…

Kehittäminen ja rahoitus
- aluekehittämisen ohjelma- ja suunnittelutyö
- lakisääteiset tms:
- maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma 2018 – 2021, maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma
- Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia
- xxx

- muita esim:
- Etelä-Pohjanmaan energia – ja ilmastostrategia 2014 - 2020
- Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelma- kasvuyrittäjyyden tahtomaa 2012 – 2020
- xxx

- rahasto-ohjelmat ja suunnittelutyö, uuden EU ohjelmakauden valmistelu
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020,
ohjelmavastaava: ohjelman koordinointi, seuranta ja raportointi
maakuntakonsernissa

- Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 - 2020
- Leader-ryhmien paikalliset kehittämisstrategiat 2014 - 2020
- Rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020,
ohjelmavastaava: ohjelman koordinointi, seuranta ja raportointi
maakuntakonsernissa

Kehittäminen ja rahoitus
- Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
- eri ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovitus ja kumppanuus

- Kansainvälistäminen, maakuntakonsernin läpileikkaava toiminta
- maakunnilla vastuu kansainvälisestä yhteistyöstä, verkostojen
jatkuvuus, kansainvälisyyshakuisuus
- Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma
- EURES- verkostotyö, EU tietokeskus, Botnia-Atlantica toimipiste
- Brysselin toimiston (WFEA) toiminta, painotus jatkossa kv
hankevalmistelun tukemiseen?

HYVÄKSYTTY

Kv hankerahoitus

Hanke

Rahoitusohjelma

Hyväksymisv
uosi
Kokonaisbudjetti

EP:n toimijat budjetti EP:n toimijat

Circular Economy - A Game Changer for the Wood Building Industry

BOTNIA ATLANTICA

2018

1315149

209 000

Growing Health- a center for innovation in physical activity

BOTNIA ATLANTICA

2017

1754290

Ageing online

BOTNIA ATLANTICA

2017

861541

150 000

SeAmk

Biohub

BOTNIA ATLANTICA

2016

2300000

153000

SeAmk

Foodbait

BOTNIA ATLANTICA

2016

900000

472965

SeAmk

Kvarken Flada

BOTNIA ATLANTICA

2016

1552072

0

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Renovation center

BOTNIA ATLANTICA

2015

1500000

330855

SeAmk

WindCoE

BOTNIA ATLANTICA

2015

760000

112118

SeAmk, UCS

Nordic Telemedicine Center

BOTNIA ATLANTICA

2015

1517000

389000

Eptek

SeaGIS 2.0.

BOTNIA ATLANTICA

2015

1516351

0

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

hanke kohdentunut Kp ja Pohjanmaa

VIMLA

BOTNIA ATLANTICA

2015

2071087

0

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

hanke kohdentunut Pohjanmaalle

Co2mmunity, energiatehokkuus

INTERREG BSR

2017

3935476

369299

EP:n liitto ja Thermopolis

LowTemp, kaukolämpöverkot

INTERREG BSR

2017

3767755

362000

Thermopolis, Kurikan kaukolämpö

Mamba, maaseutualueiden tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus

INTERREG BSR

2017

3535884

372692

Ep:n liitto, Eptek

Balt City Prevention, nuorten syrjäytymisen ehkäisy

INTERREG BSR

2017

2704433

678414

SeAMK, Eptek, Seinäjoen TK

ProVaHealth

INTERREG BSR

2017

3779862

204500

Eptek

Empinno

INTERREG BSR

2016

3000000

219968

EP:n liitto

ECOWASTE4FOOD (ruokahävikki ja elintarvikkeen sivuvirrat)

INTERREG EUROPE

2017

1503215

170563

EP:n liitto

CESME (kiertotalous)

INTERREG EUROPE

2016

1700000

280308

EP:n liitto ja JPYP

ERUDITE (digitalisaatio)

INTERREG EUROPE

2016

2100000

278050

EP:n liitto ja SEK

NICHE (elintarvikeinnovaatio)

INTERREG EUROPE

2016

1300000

212404

EP:n liitto

ZEROCO2 (matalaenergiarakentaminen)

INTERREG EUROPE

2016

2600000

255300

Thermopolis

SME Organics (luomu)

INTERREG EUROPE

2016

2600000

237756

SeAmk

Consume Aware

Erasmus+

2016

333780

YHTEENSÄ

48907895

SeAmk
Kuortaneen urheiluopisto

SeAmk
5 458 192

HAUSSA
FINCH Cultutal Heritage

INTERREG EUROPE

EP:n liitto (kulttuuri)

DEVISE

INTERREG EUROPE

EP:n liitto

Porsline

INTERREG EUROPE

EP:n liitto (kulttuuri)

Service Facotry EU

INTERREG EUROPE

Eptek, EP:n liitto, EPSHP

S3 HTF

INTERREG EUROPE

SeAmk

PerHubs

INTERREG EUROPE

Eptek

Citizens for Cohesion. 351 times closer to Europe

DG REGIO

EP:n liitto (AER)

VALMISTELUSSA

4 Bothnia Atlantica

TaY, VY,
Ruralia, Eptek

1 Interreg Europe

Seamk,
ERNACT

4 Interreg BSR

Ruralia, VY,
Seamk, Eptek

3 Horizon2020

Ruralia, Eptek

ei tietoa

hanke kohdentunut Pohjanmaalle

ei tietoa

Kehittäminen ja rahoitus
- Kulttuuripalvelut ja kulttuurin kehittäminen,
maakuntakonsernin läpileikkaava toiminta
- Etelä-Pohjanmaa- Jotakin parempaa (kulttuuristrategia 20142020)
- Yhteistä todellisuutta rakentamassa- Etelä-Pohjanmaan
järjestöstrategia
- maakunnallisen identiteetin edistäminen
- yhteistyö ja verkostot (mm. kunnat, järjestöt)
- kulttuurimatkailun kehittäminen, kulttuuriympäristötehtävät,
kansainvälinen kulttuuriyhteistyö

Marjatta Eväsoja, Etelä-Pohjanmaan liitto

Kehittäminen ja rahoitus
- Rahoitusryhmä
- yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut (kaikki yritystuet), maatilojen
rakennetuet (investointi- ja nuorten viljelijöiden tuet),
kasvupalvelujen yrityspalvelut, palkkatuet ja starttirahat,
TeamFinland koordinaatio (yhteys valtakunnallisiin
kasvupalveluihin)
- maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelman kehittämishankkeet,
mahdolliset kansalliset rahoituslähteet
- peruskuivatushankkeet?
- Työllisyys ja osaamisryhmä
- rekrytointi-, osaamis- ja kotouttamispalvelujen järjestämistehtävät
- palvelutuotanto: liikelaitos, taseyksikkö …?
- Maksatusryhmä
- maakunnan kehittämis- ja rahoituspalveluihin liittyvät maksatukset,
Hetlin purkautuminen ja keskitetyt maksatukset?

Kehittäminen ja rahoitus
Elinkeino – ja yrityspalveluyhteistyö…

– Työryhmä, (kuntien elinkeinotoimet mukana), DL 5/2018
• selkeyttää yritysasiakkaan näkökulmasta yrityspalveluiden palvelupolkuja maakunnan/seutukuntien/kuntien
toteuttamissa yrityspalveluissa ottaen huomioon valtakunnalliset kasvupalvelut
• määritellä yhteisille palveluille yhtenäiset palvelulupaukset ja palvelupolut ja niihin ohjaamisen periaatteet
• tiivistää kuntien ja maakunnan välistä yhteistyötä nykyisestä ja siten vähentää asiakasrajapinnassa tehtävää
päällekkäistä työtä
• tehostaa kehittämisvarojen käyttöä, luoda strategia ja
toteutusmalli, johon yhteisesti sitoudutaan, Huom!
toimintamalli myös maatila- ja maaseutuyritysasiakkaille

Viljelijätuet ja maatalousinvestoinnit
2015-2017 Etelä-Pohjanmaa
Tilanne 31.12.2017

14.3.2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Mäkimantila

Kehittäminen ja rahoitus
valmistelua/keskustelua…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VATE kehittämis- ja rahoituspalvelut 6.3
Info – ja keskustelutilaisuus, hlöstö 9.3
ALKE työryhmä 12.3
SOTEMAKU johtoryhmä 16.3
ALKE työryhmä 16.4
RR- ja maaseutuohjelmaprosessit, työkokous asiantuntijat 20.4
Aluekierros, Järviseutu & Kuusiokunnat 9.5
ALKE työryhmä 22.5
Aluekierros, Kauhava, Lapua, Seinäjoki 25.5
Aluekierros, Ilmajoki, Kurikka, Suupohja 28.5 (?)
ALKE työryhmä 14.6
ALKE työryhmä 23.8

Kehittäminen ja rahoitus

•

Valmistelu kesken…
– maakuntakonsernin KV- ja kulttuuritoimintojen koordinointi,
tiimitoiminnan suunnittelu
• kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja
– RR ohjelman ja maaseutuohjelman hallinto- ja
valvontajärjestelmien kuvaukset, ministeriöt aikatauluttaa…
– Mavi / Ruokavirasto maksajavirastosopimusneuvottelut
syksy 2018, sopimus 2019
– aktivointi, sidosryhmäyhteistyö, foorumit ?
aluekierros
MYR, MYR sihteeristö
Maakuntaohjelma työpajat ja foorumit
PK- neuvottelukunta, ELY-keskuksen neuvottelukunta, miten
maakunnassa?
• Tulevaisuusryhmä, miten maakunnassa?
• L-S alueen RR-koordinaatioryhmä, L-S RR viestintäryhmä…
• muuta?
•
•
•
•

– maakuntien yhteistyö?

Kehittäminen ja rahoitus
•

Valmistelu kesken…
– konsernipalvelut yhteys:
• henkilöstön siirtomenettelyt: erityisesti RR- ELYt, Kehakeskus…
• maksuliikenne & taloushallinto,
– RR ohjelman maksatukset, kansalliset maksatukset…

•
•
•
•

oikeudelliset palvelut, resurssit…
palvelualueen viestintä, resurssit…
xxx
xxx

Kehittämis- ja rahoituspalvelut
Etelä-Pohjanmaa
rahavirtoja… 2014-2017
yhteensä 269,3 M€

Maaseutuohjelma
Leader
Peruskuivatus
EAKR
ESR
Palkkatuki
Starttiraha
TEM kans.yritystuet
EP liitto, maakunnan
kehittämisraha, AIKO
Valtiontakaus

Rintapukka, vastuuvalmistelija

14.3.2018

Ritva Rintapukka
vastuuvalmistelija, kehittämis- ja rahoituspalvelut
ritva.rintapukka@etela-pohjanmaa.fi
ritva.rintapukka@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 619
www.uusiep.fi

