Pöytäkirja

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE
ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007–2013
SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013
Aika

4.12.2013, 9:30 -16:00, varsinainen kokous alkoi 12.30, jota edelsi kaikille neljälle
EAKR-seurantakomitealle yhteinen osuus, jossa esiteltiin EAKR-arviointien
loppuraportteja sekä kuultiin katsaus biotalousstrategiaan (ks. tarkemmin asiakohdat
10 ja 11). Lounas klo 11:30 - 12:30.

Paikka

Finlandia-talo, kokoushuone Veranda 3, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä

Kaisa-Leena Lintilä ESLS ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö, pj.
Leif Ehrstén ESLS ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö, vpj.
*Mirja Eklund ES ap/ip, Helsingin kaupunki
Carola Gunell ES ap/ip, Varsinais-Suomen liitto
Heikki Juurinen LS ap/ip, Satakuntaliitto
Juha Haapaniemi ES ap/ip, Kymenlaakson liitto
* Seppo Haukka LS ap/ip, Keski-Suomen liitto
Sirpa Hertell ES ap/ip, NYTKIS
Merja Hilpinen ap, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ullrike Hjelt-Hansson ES ip, Uudenmaan ELY-keskus
* Elina Hykkönen LS ap/ip, Pirkanmaan liitto
Riitta Kallström ES ap/ip, Kymenlaakson liitto
Sirpa Karjalainen ESLS ip, maa- ja metsätalousministeriö
*Ulla Karvo ESLS ap/ip, Suomen kuntaliitto
Susanna Kaskinen ES ap/ip, Etelä-Karjalan liitto
Pirjo-Liisa Ketola LS ap/ip, Etelä-Pohjanmaan liitto
Marja Koivula ES ap/ip, Päijät-Hämeen liitto
Jukka Kopra ES ip, Etelä-Karjalan liitto
Hilkka Laine LS, Keski-Suomen liitto
Juoko Lankinen ES ap/ip, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Bo Linde LS ap/ip, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Raimo Lämsä ESLS ap/ip, valtionvarainministeriö
* Esa Mikkonen LS ap/ip, Keski-Suomen ELY-keskus
Elina Moisio ESLS ap, AKAVA
Paavo Myllymäki ES, MTK/Varsinais-Suomi
Harri Mäkelä ES ap/ip, Hämeen ELY-kekus
*Tarja Nuotio, ES ap/ip, Varsinais-Suomen liitto
* Raimo Puhto ESLS ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö
Varpu Rajaniemi LS ip, Pohjanmaan liitto
Outi Rannikko, ES ap/ip, SAK ry
Timo Reina, ES ap/ip, Hämeen liitto
* Heli Rintala LS ap/ip, Etelä-Pohjanmaan liitto
Antti Rinta-Porkkunen ES ap/ip, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Jukka Ristaniemi ESLS ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö
Heli Seppelvirta LS ap/ip, Etelä-Pohjanmaan liitto
* Niklas Ulfvens LS ap/ip, Pohjanmaan liitto
Ilmi Tikkanen ES ip, Uudenmaan liitto
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* Osmo Väistö ES ip, Hämeen liitto
Mauri Yltiö ESLS ap/ip, ympäristöministeriö
Huom. srk:n jäsenet aakkostettuna ja valtakirjalla osallistuneet on merkitty * tähdellä

Muut läsnäolijat, sihteeristön jäsenet ja esittelijät:
Harri Ahlgren ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö
Elina Hakonen-Meddings ap/ip, Euroopan komissio (DG Regio)
Antti Jokivirta ap/ip, työ- ja elinkeinoministeriö
Pekka Jounila ap/ip, Euroopan komissio (DG Regio)
Jaana Valkokallio ap, työ- ja elinkeinoministeriö
Erja Tikka ip, ulkoministeriö
Kokouksen sihteerit: Mari Kuparinen, Päijät-Hämeen liitto ja Seppo Haukka, KeskiSuomen liitto

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Seurantakomiteoiden puheenjohtajan aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilän (työ- ja elinkeinoministeriö) avaussanat.
Hän totesi avauksessaan lisäksi, että asiakohdat 10. ”EAKR-toimenpideohjelmien arviointi
ohjelmakaudella 2007-2013” ja 11. ”Biotalousstrategia – luonnonvaroista kestävää liiketoimintaa”
käsiteltiin aamupäivällä kaikkien EAKR-ohjelmien yhteisosuudessa. Kohdassa 7 kuullaan katsaus
nykyisen ohjelmakauden 2007–2013 kaikkien ohjelmien kokonaistilanteesta ja syksyn
ajankohtaisasioista sekä kohdassa 9 käydään läpi tulevan ohjelmakauden asioita.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujien toteaminen
-

-

Valtioneuvosto asetti 12.4.2007 EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007
- 2013 alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Etelä-Suomen ja LänsiSuomen EAKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat
Seurantakomiteoiden työskentelyssä tarvittavien asiakirjojen on pääsääntöisesti oltava käytettävissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
Kokouskutsu, esityslista ja liitemateriaali on lähetetty keskiviikkona 20.11.2013

Päätösesitys: Todetaan seurantakomiteoiden yhteiskokoukseen osallistujat ohjelmittain. Todetaan
seurantakomiteoiden yhteiskokous molempien ohjelmien osalta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomiteoiden yhteiskokoukseen osallistujat todettiin
ohjelmittain nimenhuudolla sekä varmistettiin osallistujalistalla. Nimilista kiersi osallistujilla myös
aamupäivän tilaisuudessa.
Päätös: Todettiin seurantakomiteoiden yhteiskokoukseen osallistujat ohjelmittain. Todettiin
seurantakomiteoiden yhteiskokous molempien ohjelmien osalta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Seurantakomiteoiden edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (Liitteet 1a;
Etelä-Suomi ja liite 1b; Länsi-Suomi)
Päätösesitys:
a) Hyväksytään Etelä-Suomen edellisen Vantaalla 30 - 31.5.2013 pidetyn seurantakomitean
kokouksen pöytäkirja.
b) Hyväksytään Länsi-Suomen edellisen Tampereella 17. - 18.6.2013 pidetyn seurantakomitean
kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
a) Hyväksyttiin Etelä-Suomen edellisen Vantaalla 30 - 31.5.2013 pidetyn seurantakomitean
kokouksen pöytäkirja.
b) Hyväksyttiin Länsi-Suomen edellisen Tampereella 17. - 18.6.2013 pidetyn seurantakomitean
kokouksen pöytäkirja.

5. Seurantakomiteoiden ja niiden sihteeristöjen jäsenmuutokset (Liite 2a; Etelä-Suomi ja
liite 2b; Länsi-Suomi)
Rakennerahastolain (1401/2006) 25 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpideohjelmalle seurantakomitean ja nimittää sen jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista komitean kokoonpanossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt seuraavat muutokset sekä Etelä-Suomen että Länsi-Suomen
EAKR-ohjelmien seurantakomiteoiden kokoonpanoihin:
Nykyinen jäsen
Järjestösihteeri
Merja Fyhrberg
Akava

Uusi jäsen
Asiantuntija
Elina Moisio
Akava

Alue- ja elinkeinopol. asiantuntija
Mari Kokko
STTK

Alue- ja elinkeinopol. asiantuntija
Lauri Korkeaoja
STKK

Lisäksi Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean sihteeristön kokoonpanoon esitetään seuraavaa
muutosta:
Nykyinen jäsen
Teknologia-asiantuntija
Mirja Hinkkanen
Satakunnan ELY-keskus

Uusi jäsen
EU-koordinaattori
Jori Sinisalmi
Satakunnan ELY-keskus

3

Etelä-Suomen EAKR seurantakomitean jäsenet ja sen sihteeristön kokoonpano esitettyjen
muutosten jälkeen on liitteessä 2a.
Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean jäsenet ja sen sihteeristön kokoonpano esitettyjen
muutosten jälkeen on liitteessä 2b.

Päätösesitys:
a) Todetaan Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.
Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet
esityksen mukaisesti.
b) Todetaan Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.
Länsi-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet
esityksen mukaisesti.
Päätös:
a) Todettiin Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.
Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet
esityksen mukaisesti.
b) Todettiin Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.
Länsi-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet
esityksen mukaisesti.

6. Katsaus Itämeren alueen yhteistyöhön
Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen työ- elinkeinoministeriöstä esittelee Euroopan
alueellisen yhteistyön sekä ENPI CBC –ohjelmien valmistelutilanteen.
Suomen uusi Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä esittäytyy ja kertoo ensivaikutelmistaan ja tavoitteistaan uudessa tehtävässä. Lisäksi hän kertoo kuulumisia Vilnassa 11.12.11.2013 pidetystä Itämeren alueen strategian (EUSBSR) järjestyksessä neljännestä
vuosikokouksesta.
Päätösesitys: Merkitään katsaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.
Petri Haapalainen esitteli EAY- ja ENI-ohjelmien rahoitusta ja valmistelutilannetta (diaesitys
”EAY- ja ENI-esittely_EAKR-seurantakomiteat041213.ppt” pöytäkirjan liitteenä).
Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka peräänkuulutti Itämeren alueen valtioilta aktiivisuutta EU:n
Itämeren alueen strategian (EUSBSR) eteenpäinviemisessä. Komissaari Hahnin sanoin
”jäsenvaltioiden tulee olla laivansa kapteeneja, eikä vain matkustajia”. Suomen kanta on, että
EU:n Itämeren alueen strategiaa tulee toteuttaa yhteistyössä kaikkien alueen valtioiden
kanssa, ml. Venäjä.
Kaisa-Leena Lintilä totesi, että EU:n Itämeren alueen strategiaa tukevia hankkeita on
kuluneella ohjelmakaudella toteutettu vaihtelevasti eri EAKR-ohjelmissa. Mari Kuparinen
kertoi, että Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on ollut eniten EUSBSR:aa tukevia hankkeita.
Tiedon levittäminen strategiasta ja sen painotuksista on kuitenkin edelleen erittäin tarpeellista
ja rakennerahastovarojen hyödyntämisen osalta kumppanuussopimuksessa olisi mahdollista
”puhaltaa uutta kipinää” strategian jalkautukseen. Juha Haapaniemi totesi, että
Kymenlaaksolle erittäin tärkeitä ovat yhteydet Venäjälle ja Viroon. Carola Gunell painotti
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myös sitä, että strategian tavoitteista on tarpeen edelleen viestiä. Tarja Nuotio kertoi, että
80% rahoitetuista Central Baltic –ohjelman hankkeista on tukenut Itämeri-strategiaa. Hänen
mukaansa hankkeessa ei välttämättä tarvitse olla kansainvälistä yhteistyötä, vaan strategian
tavoitteita voi edistää myös yhden jäsenvaltion tasolla. Elina Hakonen-Meddings totesi, ettei
komissio ole kaikin osin ollut tyytyväinen kumppanuussopimuksissa esitettyihin EU:n
Itämeren alueen strategiaa koskeviin kappaleisiin ja jäsenvaltioilta on pyydetty täydennyksiä
EUSBSR:n toteuttamiseen liittyen.
Päätös: Merkittiin katsaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.
7. Hallintoviranomaisen ajankohtaiskatsaus
Kuullaan katsaus nykyisen ohjelmakauden 2007–2013 kaikkien ohjelmien kokonaistilanteesta ja
syksyn ajankohtaisasioista. Katsauksen esittää ylitarkastaja Harri Ahlgren.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallintoviranomaisen ajankohtaiskatsaus.
Kokonaisuutena Suomen ohjelmat ovat Komission välimaksuilla mitattuna etenemässä EU-maiden
keskivaiheilla. Suomen ohjelmien sidonta-asteet vaihtelevat 92,8 % - 106,3 % välissä; Etelä-Suomi
101,1 % ja Länsi-Suomi 96,5 %. EAKR-ohjelmien maksatusasteen 29.11.2013 keskiarvo oli
puolestaan 69,9 %; Etelä-Suomen 68,2 % ja Länsi-Suomen 65,9 %. Maksatuksissa myös ItäSuomi on nyt välttänyt N+2 leikkausuhan, kun marraskuussa saatiin tehtyä sen maksatuksia
vajaalla 14 m€:lla. Maksatusasteiden kehitysennuste lupailee ohjelmille kauden loppuun mennessä
täysimääräistä toteutumista lukuun ottamatta Itä-Suomen EAKR-ohjelmaa.
Etelä-Suomen EAKR ohjelma etenee, ohjelman kehysmuutosten jälkeen, hyvin vakaasti kaikkien
toimintalinjojen suhteen. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 4 laahaa hivenen muita
jäljessä, mutta etenee Etelä-Suomen ohjelman tavoin myös tasaisesti muihin ohjelmiin verrattuna.
Länsi-Suomi on muita EAKR-ohjelmia jäljessä tavoitteisiinsa verrattuna, mutta rahoituksen
määrään nähden suhteutettuna sen tulos on vastaavalla tasolla (ylimitoitetut tavoitteet).
Horisontaalissa tuloksissa Länsi-Suomi on Itämeri-strategiaa tukevien hankkeiden osalta muita
jäljessä. Kaikki ohjelmat ovat hivenen Lissabonin strategian tavoitteestaan jäljessä, vähiten
kuitenkin Länsi-Suomi.
Ajankohtaista joulukuussa 2013 ja keväällä 2014:
• Uudelleenbudjetoidut varat (EAKR n. 40 milj. euroa) valtioneuvostossa 12.12.2013,
valtuudet viranomaisille seuraavalla viikolla, ELYissä n. viikko aikaa tehdä hankepäätöksiä
• ELYjen ohjelmakauden 2007-2013 rakennerahastohankkeet siirtyvät vuodenvaihteessa
RR-ELYihin (pl. EAKR-yritystuet)
• Yritystukipäätöksiä voidaan tehdä kuluvan kauden varoilla 30.6.2014 asti
• Sulkemista käsittelevät työkokoukset
• 09.12. Kuopio
• 11.12. Tampere
• 16.12. Rovaniemi
• 18.12. Helsinki
• Työkokouskierroksella käsiteltävät asiat
• RR-hallintouudistuksen vaikutukset sulkemiseen
• Paikan päällä tarkastusten havaintojen käsittely ja takaisinperintä
• Paikan päällä tarkastusten käsittely tietojärjestelmissä
• Takaisinperinnät tietojärjestelmissä, oikeus ja kohtuus takaisinperinnöissä
• Tietojärjestelmien muuttaminen hallintouudistusta vastaavaksi
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Ahlgrenin diaesitys ”EAKR-sk joulukuu13.ppt” on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintoviranomaisen ajankohtaiskatsaus.

8. Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien tilannekatsaukset
Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen esittää Etelä-Suomen ja ohjelmapäällikkö Seppo Haukka LänsiSuomen EAKR-toimenpideohjelman tilannekatsauksen.
Ohjelmien arviointien tuloksista on kerrottu seurantakomiteoiden kokousta edeltäneessä TEM:n
tilaisuudessa.
Keskustellaan ohjelmien toteutustilanteesta toimintalinjoittain ja loppukauden näkymistä.
Päätösesitys:
a) Merkitään tiedoksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu.
b) Merkitään tiedoksi Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu.
Aluksi Länsi-Suomen EAKR ohjelmapäällikkö Seppo Haukka totesi, että 16.-17.1.2014 järjestetään
Tampere-talolla ELSA Toimijatapaaminen, jonne on kutsuttu Etelä- ja Länsi-Suomen rahoittajia ja
hanketoimijoita laajasti keskustelemaan, ideoimaan ja verkostoitumaan tulevan ohjelmakauden
hanketoiminnan merkeissä kärkiteemoilla; Nuorisotakuu, Vähähiilisyys ja Innovaatiosta
liiketoimintaan.
Edeltäneisiin indikaattorikeskusteluihin viitaten on syytä muistaa, että mm. työpaikkatuloksista yli
90 % on suunniteltu toimintalinjalle 1, joka yritystoiminnan myötä on ehkä eniten kärsinyt pitkään
jatkuneesta lamasta. Lisäksi Finnvera Oyj:n työpaikkatulokset (tarkennus; L-S EAKR 2015 kpl eli
yli 40 % saavutetusta työpaikkatuloksesta 31.12.12 mennessä) on poistettu kokonaan, joten on
selvää, että nousukauden kunnianhimoisista tavoitteista jäädään jälkeen.
Horisontaalista Itämeristrategiaa tukevan tavoitteen jälkeenjääneisyyttä selittää indikaattorin
tiukennuksen jälkeinen ylikriittisyys sekä yksinkertaisesti sijainti Etelä-Suomen selän takana.
Yritysten toimintaympäristö on ollut huono jo usean vuoden ajan, mutta vuodelle 2014
ennakoidaan lievää käännettä parempaan. Uutiset yritysten takaiskuista ovat arkipäivää.
Kotimaiseen elvytykseen ei ole suuria mahdollisuuksia, mutta alhaiset palkankorotukset
helpottavat vientiä. Työllisyys on vakiintunut tasolleen. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt, mutta
nuorisotyöttömyyden kasvu on saatu lähes pysähtymään. Kunnat ovat vaikeuksissa ja
odotettavissa olevat rakenteelliset muutokset lisäävät epävarmuutta.
Kokonaisuutena Länsi-Suomen EAKR-ohjelman etenemiseen ollaan tyytyväisiä. Ainoastaan
toimintalinja 4 laahaa hivenen muita jäljessä hitaasta käynnistymisestä johtuen. Uusien yritysten
osalta tulos on ollut kohtuullisen hyvä ja t&k-työpaikkojen osalta se on ylittänyt kaikki odotukset.
Toimintalinjassa 1 on kehystä sitomatta, mutta ne tulevat, syksyn LTA-varojen ohella,
yrityshankkeille suureen tarpeeseen. Eura-rahoituksen viimeisiä päätöksiä ollaan paraikaa
tekemässä ja keväälle jää ehkä vain rippeitä. N+2 leikkausvaaraa ei ole ja ohjelman odotetaan
toteutuvan täysimääräisenä.
Esittelyn korjatut kalvot ovat liitteenä ”L-S EAKR KatsausSH 040122013.ppt”.
Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen esitteli Etelä-Suomen EAKR-ohjelman tilannekatsauksen. Varausja erityisesti maksatusasteen osalta ohjelma on edennyt erittäin suotuisasti vuoden 2013 aikana.
Maksatusasteen valossa ohjelma on nyt Suomen EAKR-ohjelmista toisena heti Pohjois-Suomen
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EAKR-ohjelman jälkeen. Kunta- ja muun julkisen rahoituksen osalta Etelä-Suomen ohjelma ylittää
tavoitteeksi asetetun 22,2%:n tason ja tällä hetkellä maksetusta rahoituksesta lähes 25% on kuntatai muuta julkista rahoitusta. EU:n Itämeren alueen strategiaa tukevia hankkeita on toteutettu
eniten toimintalinjoilla 4 (61,8% maksetusta julkisesta rahoituksesta), 2 (50,7%) ja 5 (42,3%).
Esittelyn diat ovat liitteenä ”Tilannekatsaus Kuparinen 2013_12_4.ppt”.
Päätös:
a) Merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu.
b) Merkittiin tiedoksi Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu.
9. Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020
Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee tulevan
ohjelmakauden valmistelun nykyvaiheita ja haasteita.
Päätösesitys: Merkitään katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
Ohjelmien säädöspohja saadaan lähiaikoina. Kumppanuussopimus ja ohjelma saadaan
tammikuussa, minkä jälkeen neuvottelut niistä jatkuvat Komission kanssa. Ohjelmaesityksen
sisältö ja rahoitus ovat entisellään; valtakunnalliset teemat 10 % EAKR:stä ja 25 % ESR:stä sekä
vähähiilisen talouden edistäminen 25 % EAKR:stä. Tavoitteena on nopeutettu neuvottelumenettely
Komission kanssa, joskin kumppanuussopimuksesta on vielä hienosäätötarvetta.
Uuden ohjelman seurantakomitean on tavoitteena kokoontua helmi-/maaliskuussa päättämään
mm. valintakriteereistä. EURA2014 ja hanketoiminta käynnistyvät 5.5. ja yritysrahoitus 1.7.2014.
Itä- ja Pohjois-Suomi ovat jo sopineet maakuntakehyksistä, mutta ELSA –alueella asia on auki 5 %
kaupunkiosion laskemistavasta ja Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan osuudesta johtuen. Uutta
tulevat olemaan nk. liikkuvat kehykset, jossa vuosikehykset voivat vaihdella 5 % - 10 %
suuntaansa. MYAK-ohjeet on tarkoitus saada maakuntiin vielä tämän vuoden puolella.
Tekes tulee mukaan uutena välittävänä viranomaisena, mutta ELY-keskusten rahoitus keskitetään
neljään nk. RR- elyyn heti vuoden 2014 alusta lukuun ottamatta yritysrahoitusta 1.7.2014. Juhani
Pulliainen on valittu RR-ely-uudistusta vetävän ryhmän johtoon. Taustalla on 86 htv:n
tehokkuustavoite. Liittojen osalta vastaava valmistelu on vielä kesken. Varsinainen lainsäädäntö,
aluekehityslaki ja rahoituslaki, on tarkoitus saada voimaan 1.1.2014 ja kolme asetusta myöhemmin
helmi-/maaliskuussa.
Päätös: Merkittiin katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
********
HUOM: Asiakohdat 10 ja 11 käsitellään aamupäivällä klo 9:30-11:30
10. EAKR-toimenpideohjelmien arviointi ohjelmakaudella 2007-2013
(Liitteet 3 ja 4)
Rakennerahastotoimenpiteiden arviointi perustuu yleisasetuksen (EY) No 1083/2006 artiklaan 47,
jossa määritellään arviointiin liittyvät yleiset säännökset sekä artiklaan 48, jossa määritellään jäsenvaltioiden arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut. Yleisasetuksen mukaisesti rakennerahastotoimia tulee arvioida ennen tukitoimien aloitusta eli ohjelmien laadintavaiheessa (ex-ante), ohjelma-
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kauden aikana ja ohjelmakauden jälkeen (ex-post). Jäsenmaat ovat vastuussa näistä kahdesta ensin mainitusta kun taas komissio on itse vastuussa ohjelmien ja tukitoimien jälkikäteisarvioinnista.
Alkuohjelmakauden arvioinnista vastanneet tahot toimittivat omat loppuraporttinsa tehdystä työstä
ja keskeiset huomiot esiteltiin seurantakomiteoille kevään 2011 kokouksissa. Arvioinnin jatkototeuttajaksi valittiin kilpailutuksen pohjalta Ramboll Oy, joka on vastannut jatkoarvioinnista kaikkien
jäljempänä mainittujen teemojen osalta:


Teema 1: EAKR-ohjelmien hallintojärjestelmän toimivuus



Teema 2: EAKR-rahoituksen vaikutus alueiden yritystoiminnan
uudistumiseen, verkottumiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen



Teema 3: EAKR-rahoituksen merkitys alueellisten osaamisympäristöjen
kehittämisessä sekä osaamista, innovaatiotoimintaa ja verkottumista
mittaavien indikaattorien kehittäminen.

Teeman 1 arviointi on valmistunut jo aiemmin ja sitä koskeva loppuraportti jaettiin ja esiteltiin
seurantakomiteoille kevään 2012 kokouksissa. Teemojen 2 ja 3 osalta työ jatkui vielä vuoden 2013
kesäkuun loppuun saakka.
Arviointiin sisältyy mm. selvitys perustettujen yritysten eloonjäämisestä.
Teemoja 2 ja 3 koskevat loppuraportit on toimitettu seurantakomiteoiden jäsenille esityslistan
mukana.
Kokouksessa kuullaan Ramboll Oy:n edustajan, vanhempi konsultti Henrik Pekkalan yhteenveto
teemojen 2 ja 3 arviointituloksista.
Päätösesitys: Merkitään yhteenveto ja käyty keskustelu tiedoksi.
Kuultiin Ramboll Oy:n vanhemman konsultin Henrik Pekkalan esittely ja yhteenveto EAKRohjelmien arviointien tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista. Teemoja 2 ja 3
koskevat loppuraportit on toimitettu seurantakomiteoiden jäsenille sähköisesti.
Esittelykalvot ovat liitteenä ”RR-esitys 4.12.2013 - EAKR2 ja EAKR3.ppt”.
Päätös: Merkittiin yhteenveto ja käyty keskustelu tiedoksi.
11. Biotalousstrategia – luonnonvaroista kestävää liiketoimintaa
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.9.2012 hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella Suomen
biotalousstrategia, tuottaa ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi ja laatia sen toteuttamiseen tarvittava toimenpideohjelma sekä toteuttaa valmisteluprosessi sidosryhmiä ja kansalaisia
osallistavalla tavalla. Hanke toteutetaan TEM:n, MMM:n ja ympäristöministeriön yhteistyönä. Biotalousstrategian lähtökohtia ovat pääministeri Kataisen hallitusohjelma ja vuonna 2010 valmistuneen luonnonvarastrategian päivitys.
Biotalous on suuri vihreän talouden mahdollisuus. Suomessa se sisältää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön, niistä valmistettavien tuotteiden ja palveluiden (ml. elintarvikeketju) tuotannon, biologisten prosessien käytön tuotannossa (bioteknologia), luonnon voimavarojen
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hyödyntäminen laajasti hyvinvoinnin lähteenä (esim. luonnon virkistyskäyttö) sekä niihin liittyvän
osaamisen.
Suomessa on jo runsaasti biotalouteen liittyvää toimintaa, jonka kehittämiseen tarvitaan kansallista
biotalouspolitiikkaa. Strategiaprosessin tavoitteena on määritellä kansallinen tahtotila ja tehdä strategiset valinnat kokonaisuuden eteenpäin viemiseksi. Prosessi auttaa löytämään biotalouden painopisteet, suuntaamaan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta, luomaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle sekä varmistamaan osaaminen monialaista yhteistyötä ja alan koulutusohjelmia kehittämällä.
Kehittämispäällikkö Mika Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee valmistumassa olevan
biotalousstrategian keskeisen sisällön ja mahdollisuudet erityisesti rakennerahastojen
näkökulmasta.
Päätösesitys: Merkitään katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
Kehittämispäällikkö Mika Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli valmistumassa olevan
biotalousstrategian keskeistä sisältöä ja mahdollisuuksia. Esittelykalvot ovat liitteenä ”
Biotalous_EAKR-seurantakomiteat_041213.pdf”.
Päätös: Merkittiin katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
*******
12. Muut asiat
Muiden rahastojen tilannekatsaukset
- Neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi, TEM
- Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, MMM
Muut mahdolliset asiat
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi Manner-Suomen
ESR-ohjelman toteutumisesta. Esittelykalvot ovat liitteenä ”ESR-ohjelman toteutuminen.ppt”.
Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli nykyisen
Maaseudun kehittämisohjelman tilannetta ja uuden valmistelua. Korjatut esittelykalvot ovat liitteenä
”Maaseuturahasto1213.pptx”.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. Yhteenveto seurantakomitean esilletuomista asioista
Puheenjohtaja kokoaa yhteen päivän aikana käytyä keskustelua.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto.
Ohjelmien toteutus etenee hyvin ja jatkuu osiltaan vielä tulevan kevään ajan. Uusi ohjelma
työllistää vielä ennen kuin se saadaan käyntiin suunnitellusti kesään mennessä.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto.
14. Seuraava kokous
Päätösesitys: Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien 2007–2013 seurantakomiteat vastaavat ohjelmiensa valvonnasta edelleen. Kevään 2014 ja loppukauden kokousmenettelyistä ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös: Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien 2007–2013 seurantakomiteat
vastaavat ohjelmiensa valvonnasta edelleen. Kevään 2014 ja loppukauden kokousmenettelyistä
ilmoitetaan myöhemmin.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kaisa-Leena Lintilä päätti kokouksen noin klo 16.
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