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Etelä‐Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014–2017 seuranta
Taustaa ja viitekehys
Maakuntaohjelman 2014–2017 toteutumisesta raportoidaan maakuntavaltuustolle vuosittain. Toteutumis‐
ta peilataan ohjelmassa määriteltyihin määrällisiin ja laadullisiin mittareihin. Lisäksi esitetään lyhyt tilanne‐
katsaus keskeisimpien maakunnallisesti kohdennettujen rahoitusohjelmien toteutumisesta.
Uutena seurantavälineenä käytettävissä on Etelä‐Pohjanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvatyö, jota
toteutetaan Etelä‐Pohjanmaan liiton toimesta EAKR‐hankkeella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Tilannekuvatyössä kerätään systemaattisesti tietoa innovaatiotoiminnan keskeisimmiltä osa‐alueilta, analy‐
soidaan sitä ja tuodaan tietoa maakunnallisen päätöksenteon ja strategisen suunnittelun tueksi.
Maakuntaohjelman seurannalla pyritään parantamaan ohjelmatyön vaikuttavuutta. Seuranta antaa suunta‐
viivoja siitä, mihin suuntaan kehittämistoimintaa tulisi lähivuosina viedä. Sen avulla voidaan havaita, vaati‐
vatko tietyt osa‐alueet erityisiä panostuksia tai uudenlaista suuntaamista.
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Maakuntaohjelman 2014‐2017 määrälliset mittarit
KESKEISET SEURANTAINDIKAATTORIT
Muuttoliike ja väestö

Lähtötaso

Tavoite 2017

Toteuma

-

Väkiluku vuoden lopulla ja väestön muu‐
tos, henkeä (Tilastokeskus, väestötil.)

194 058
(31.12.2012)

196 000

191 860
(31.12.2016)

-

Nettomuutto maassamuuton osalta
(osuus väestöstä)

‐0,15 %
(2012)

0%

‐0,34
(2016)

-

Nettomuutto maahanmuuton osalta
(osuus väestöstä)

0,23 %
(2012)

0,30 %

0,11%
(2016)

-

Bruttokansantuote asukasta kohti, euroa, 21 364
(2010)
vuoden 2000 hinnoin (Tilastokeskus,
aluetilinpito)

25 600

21 782
(2014e)

-

Kasvuyritysten määrä

40

20

Kilpailukyky

26
(vuosina 2008–11)

-

Tavaraviennin osuus tuotannosta maa‐
kunnittain (Tulli, ulkomaankauppatilasto)

(vuosina 2011‐14)

9,6 %
(2010)

10,5 %

10,9%
(2015e)

Työllisyys ja hyvinvointi
-

Työttömyysaste vuoden aikana, keski‐
määrin, % (Tilastokeskus, työvoimatut‐
kimus)

7,0 %
(2012)

5,5 %

7,8 %
(2016)

-

Työllisyysaste vuoden aikana keskimää‐
rin, % (Tilastokeskus, työvoimatutkimus)

69,3 %
(2012)

72,0 %

70,2 %
(2016)

-

Nuorten osuus työttömistä (ml. lomaute‐
tut), % (TEM:n työnvälitystilasto)

14,8 %
(12/2012)

12,5 %

17,0 %
(12/2016)

-

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä
työnhakijoista vuoden lopulla, %, ml.
henkilökohtaisesti lomautetut (Etelä‐
Pohjanmaan ELY, työnvälitystilasto)

14,8 %
(12/2012)

13,0 %

19,5 %
(12/2016)
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-

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden
osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä vuo‐
den aikana, % (Eläketurvakeskus, eläk‐
keelle siirtyneet alueittain)

33,8 %
(2012)

30,0 %

28,9 %
(2016)

-

Sairastavuusindeksi, vakioitu (Kela)

107,4
(2012)

107,4

108,3
(2016)

Osaaminen
-

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla ole‐
vat 25–29 vuotiaista (Tilastokeskus, väes‐
tön koulutusrakennetilastot)

13,0 %
(12/2012)

11,5 %

11,7 %
(12/2016)

-

Korkea‐asteen tutkinnon suorittaneiden
osuus 20–59‐vuotiaista, % (Tilastokeskus,
väestön koulutusrakenne)

30,3 %
(12/2012)

33,0 %

31,3 %
(12/2016)

-

T&K‐menot suhteessa BKT:hen, % (Tilas‐
tokeskus, tutkimus ja kehitys)

0,70 %

1,20 %

0,85 %
(2015e)

Elinympäristön laatu ja aluerakenne
-

Uusiutuvan energian määrä energiantuo‐
tannossa (metsäenergia, tuuli‐ ja vesi‐
voima)

689,7 GWh

750 GWh

vaatii erillisselvi‐
tyksen

-

Luonnonsuojelualueiden osuus maakun‐
nan pinta‐alasta

2,6 %

3,5 %

selvitetään

-

Pintavesimuodostumien lukumäärä eko‐
logisen tilan luokissa

ei luokiteltu
huono/välttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen

46
24
34
15
3

ei luokiteltu 0
huono/välttävä 0
tyydyttävä 0
hyvä 119
erinomainen 3

16
40
52
53
3

Mittarit, joiden kohdalla on menty lähtötilanteeseen nähden huonompaan suuntaan, on merkitty punaisel‐
la fontilla. Mustalla fontilla olevien mittarien osalta kehitystä on tapahtunut parempaan suuntaan, mutta
asetettua tavoitetta ei kuitenkaan vielä ole saavutettu. Vihreällä fontilla olevien mittarien osalta tavoite on
saavutettu.
Etelä‐Pohjanmaan toimintaympäristöä tilastojen valossa esitellään laajemmin maakuntavaltuustolle
4.12.2017.
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Maakuntaohjelman laadulliset mittarit
Vuosien 2014–2017 maakuntaohjelman toteutusta arvioidaan myös laadullisten mittareiden avulla. Mittarit
pyrittiin valitsemaan niin, että ne kohdistuisivat joihinkin keskeisiin kehittämistavoitteisiin, kattaisivat mah‐
dollisimman tasaisesti kaikki toimintalinjat sekä olisivat riittävän konkreettisia. On huomioitava, että mitta‐
rit ovat keskenään erimitallisia ‐ joidenkin osalta asian eteneminen tai toteutuminen on selvitettävissä mel‐
ko yksiselitteisesti, mutta toiset ovat kompleksisia ja luonteeltaan sellaisia, että niiden etenemisen syvälli‐
nen arviointi vaatisi erillisselvityksiä.
Alla on mittarikohtaisesti arvioitu, miten tavoitteiden saavuttamisessa on (+) tai ei ole ( ‐ ) edistytty. Tämän
pohjalta on myös arvioitu, mihin jatkossa tulisi panostaa (‐>) tai mahdollisesti suunnata toimenpiteitä toi‐
sin. Arviot perustuvat maakuntaohjelmavalmistelun työpajoissa käytyihin keskusteluihin, asiantuntijalau‐
suntoihin sekä toteutuneisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Mittari: yritysten palvelutarjottimien rakentuminen
+

Palvelutarjottimen luominen kasvuyrittäjyyden tukemiseksi on luotu Kasvuyrittäjyyden aktivointi –
hankkeessa. Sitä testataan parhaillaan hankkeen pilotissa.

+

Yhteistyö alueen eri toimijoiden kesken kasvuyrittäjyysasioissa on mutkatonta. Yhteistyöalustana toimii mm.
kasvuyrittäjäfoorumi, joka kokoontuu säännöllisesti. Tulevan kasvuyrittäjyyden kasvualusta on parantunut,
kun korkeakouluopiskelijat perustivat opiskelijoiden yrittäjyysyhteisön (SeiES). Myös GrowUp ‐
kasvuyrityskilpailu pilotoitiin korkeakouluopiskelijoille GrowUp Students ‐konseptina syksyllä 2017.

‐

Palvelut ovat yhä osin hajallaan ja vakiintumattomia. Esimerkiksi valtionhallinnossa yrityskehitysasiat jakau‐
tuvat moniin organisaatioihin: RR‐ELY, EP:n ELY:n eri yksiköt ja TE‐toimistot, Tekesin eri yksiköt.

‐

Monien yritysten kynnys hakea tukea on edelleen liian suuri. Esimerkiksi TE‐toimisto lähestyy 1100 yritystä
vuosittain, ja infoa mahdollisuuksista kyllä leviää, joten usein kysymys ei ole tiedon puutteesta.

‐

Onko mahdollista saada samalle ”tarjottimelle” esimerkiksi kansalliset kasvuohjelmat?

‐>

Palvelutarjottimien ja ‐konseptien kehittäminen sekä kasvuhalukkuuden edistäminen vaativat pitkäjäntei‐
syyttä, jatkuvaa työtä ja riittävät resurssit.

‐>

Eri yrityspalveluorganisaatioiden pitäisi tilaisuuksien järjestämisessä (seminaarit, koulutukset) tehdä yhteis‐
työtä. Pitäisi olla yksi paikka, jossa kaikki palvelut ja koulutustarjonta on löydettävissä. Vrt. esim.
www.yritystampere.fi tai www.yrittajankoulutuskalenteri.fi ‐> palvelun laajentaminen.

‐>

Yrityspalveluissa päästävä yrityskohtaiseen kehittämiseen (sparraus, työpajat) seminaarien sijaan.

‐>

Erityisesti huomiota yrityksiin, joilla perustamisesta tai omistajanvaihdoksesta on kulunut 2‐3 vuotta.
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‐>

Uusi maakunta on mahdollisuus mm. viestintäasioiden paremman hanskaamisen kautta. Maakunnallisten,
kunnallisten ja valtion palvelujen näkyminen ”tarjottimella” valmisteltava,työnjaosta ja rajapinnoista huoleh‐
dittava.

Mittari: ruokajärjestelmäkokonaisuuden ja siihen liittyvien toimintaympäristöjen rakentuminen
+

Alan yritykset ovat tehneet investointeja ja yhteistyötä on lisätty isojen kokonaisuuksien tarjoamiseksi. Yri‐
tykset ovat tehneet merkittäviä päänavauksia elintarvikeviennissä. Ruokaturvallisuuteen ja jäljitettävyyteen
liittyvät asiat ovat nousseet keihäänkärjiksi.

+

Kehittäjätahot ovat yhdistäneet voimiaan. Luonnonvarakeskuksen strateginen toimipiste sijoittui Seinäjoelle,
ja LUKE tekee yhteistyötä mm. yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun jne. kanssa. Tarvittaisiin vielä yhtei‐
sen palvelutarjonnan systemaattisempaa luomista ja parempaa esille tuomista (markkinnointia).

+

Tulevan Ruokaviraston päätoimipaikka sijoitettaneen Etelä‐Pohjanmaalle (Seinäjoki), mikä vahvistaa Etelä‐
Pohjanmaan asemaa kansallisesti tunnustettuna ruokamaakuntana.

+ ‐>

Elintarvikealan koulutusviennissä verkostoiduttu kansallisesti ja ryhdytty tuotteistamaan osaamista. Osaami‐
sen viennissä on kuitenkin vielä paljon tehtävää ja ala on haastava.

+

Seinäjoen kaupungin toteuttama Lihavuus laskuun ‐ohjelma on muodostunut kehittämisalustaksi lasten ja
nuorten ravitsemukseen liittyvän osaamiselle. Ohjelma on herättänyt laajaa kansainvälistä mielenkiintoa.

+

Kansainvälisten ruoka‐alan verkostojen ja hankkeiden määrä on lisääntynyt. Etelä‐Pohjanmaa tunnistetaan
esim. aktiivisina ERIAFF‐verkoston toimijana.

+

Kiinnostus paikallista ruuan tuotantoa ja ruuan alkuperää kohtaan on lisääntynyt.

‐
‐>

Raaka‐ainetuotanto on vahvaa, mutta ketjun seuraaviin vaiheisiin ei synny yrityksiä. Jalostustoimintaa pitäisi
saada lisää. Myös alan opiskelijoiden entistä parempi start‐up –yrittäjyyteen innostaminen ja tuki on tarpeen.
Toteutettu innovointitilaisuuksia, joista on syntynyt uusia tuote‐/palvelukonsepteja. Panostettava konseptien
kehittäjien tukemiseen ja potentiaalisten yrittäjien tunnistamiseen. Tutkimus‐ ja kehitystuloksista (myös
valtakunnan tasolla, esim. VTT) muodostuvien spin‐off –yritysten syntymisen vahvempi tukeminen.

‐

Alueelle pitäisi saada lisää pääomasijoittajia ja monipuolisia rahoitusinstrumentteja.

‐>

Alkutuotannon liiketoiminnan uudistumisen, kasvun ja kannattavuuden tukeminen laajaa, tätä tulee jatkaa.

‐>

Markkinarakoja on pienillekin tuottajille ja jalostajille. Edistämistyötä on tehtävä ja lisättävä toimijoiden ver‐
kostoitumista voimien yhdistämiseksi. Ruokaketjun yritysten verkostoiminen.

‐>

Vielä paremmin kirkastettava, mitä ovat Etelä‐Pohjanmaan kärjet kansallisesti ja kansainvälisesti. Agrobiota‐
lous on terminä haastava, joten myös brändäystä ja kokonaisuuden viestinnällistä ulottuvuutta on arvioitava.
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‐>

Yrityksiä on tuettava viennin kehittämisessä, jotta suotuisa kehitys jatkuu ja entistä useampi yritys lähtee
kehittämään omaa toimintaansa ja tuotteitaan vientiin soveltuviksi.

‐>

Alueen elintarvikealan yritysten sivuvirtoja hyödynnetään mm. energiantuotannossa tai rehuna. Sivuvirtoja
tulee hyödyntää entistä paremmin ja hakea korkeampaa jalostusastetta myös sivuvirroille.

‐>

Myös uudenlaisen ruoka‐alaa tukevan yrittäjyyden muodostuminen alueelle (esim. ruoka‐alaa palvelevat
sovellukset, palvelut). Ruoka‐alan kehitysalustojen syntymisen tukeminen.

‐>

Luonnonvara‐alan/ ruoka‐alojen koulutuksesta on annettava nuorille ajantasainen kuva ja alan työllistymis‐
mahdollisuuksia on tehtävä tunnetuksi. SeAMK Ruoka ‐nimityksen käyttöönotto ja sen ympärille rakentami‐
nen vie hyvään suuntaan.

Mittari: koulutusvienti ja toteutuneet koulutuskokonaisuudet
+

Sekä toisen asteen koulutustoimijat eri puolilla maakuntaa että Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat tunnis‐
taneet koulutusviennin mahdollisuudet.

+

Lämpöyrittäjyysosaamisen vienti, metsäalan kv. koulutus (Ruotsi, Itävalta, Unkari ja Viro). Esimerkiksi Sedun
kärkiprofiili koulutusviennissä on metsäalan ammatilliset koulutukset.

+

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana viiden amk:n muodostamassa FLEN‐verkostossa (Food Learning
Export Network), jossa kehitetään ruokaketjun koulutusvientitoimintaa kansallisella yhteistyöllä.

+

Koulutusvientiä edistävät toimet on koottu koulutusviennin tiekartaksi vuosille 2016–2019 (OKM). Koulutus‐
viennin esteitä on aikomuksena purkaa kaikilta koulutusasteilta. Esimerkiksi korkeakouluissa on mahdollistet‐
tu lukuvuosimaksut sekä tutkintokoulutuksen myynti EU/ETA‐alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

‐>

Osaamisen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, henkilökunnan kouluttaminen ja tukipalvelujen rakentami‐
nen.

‐>

Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen koulutusviennissä.

‐>

Oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen ja syventäminen kansainvälistymisponnisteluiden tehostamiseksi.
Koulutusviennissä on edelleen verkostoiduttava maakuntaa laajempiin kokonaisuuksiin.

‐>

KV‐yritykset mukaan koulutusvientiin.

Mittari: aikuiskoulutuksen ja monimuoto‐opetuksen tarjonnan kehittyminen
+

Ammatillisessa koulutuksessa raja‐aita perustutkintokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen väliltä on poistumassa.
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+

Eri koulutusmuotojen opiskelijoita on integroitu samoihin ryhmiin, esim. avoimessa yliopistossa opiskelevat
hyödyntävät koulutusmuotoa täydennyskoulutustyyppisesti ja myös tutkintotavoitteellisesti.

+

Koulutuksen monimuotoisuutta ja henkilökohtaistamista on pystytty lisäämään muun muassa digitalisaation
kautta, ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen on
painopisteenä oppilaitoksilla. Monimuotoisuus on tuonut maakuntaan lisää yliopistollisen koulutuksen tar‐
jontaa ja henkilökohtainen neuvonta on tuonut aikuiskoulutuksen piiriin uusia asiakkaita.

+

Yliopistollista aikuiskoulutusta toteutetaan selvästi enemmän monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja
avoimen yliopiston väyläpintoihin voi hakeutua yhä useammassa tutkinnossa non‐stoppina. Maisterikoulu‐
tuksiin mennään valintaprosessin kautta.

+

Asiakaslähtöisyys korostuu yhä enemmän koulutuksen suunnittelussa, koulutustarjonnassa ja koulutuksen
toteuttamisessa.

+

Nuorten oppisopimuskoulutusta on mahdollistettu muun muassa hanketoiminnan avulla.

‐

Monimuotoistamisen ja digitalisaation tiellä on vielä paljon tehtävää. Tarjonta on kuitenkin lisääntynyt.

‐

Toimiva väylä ja motivaatio elinikäisen oppimisen todelliseen toteuttamiseen?

+

Toisaalta korkeakoulutuksessa Seinäjoella toteutettavat väylät ovat ainutlaatuisia jopa kansallisesti.

‐

Nuorten oppisopimuskoulutuksissa kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.

‐

Työelämäyhteistyöhön tulisi kehittää uusia välineitä, esim. selvästi laajempaa opinnäyte‐ ja yliopistoharjoitte‐
lutoimintaa alueen yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

‐

Koulutuksen toteuttamisessa kansainvälistyminen on vielä alkuvaiheessa

‐>

On vielä paljon mm. rahoituksellisia esteitä joustaville, erilaisia oppijoita tukeville toimintatavoille.

‐>

Moni‐ eli hybridiosaajien kouluttaminen eri tutkintojen osia yhdistämällä työelämän uusiin ammatteihin ja
vanhojen ammattien nivelpinnoille. Ammatillisen koulutuksen reformissa tutkintorakenne uudistuu, mihin
tulee valmistautua.

‐>

Uuden teknologian ja oppimisympäristöjen vieläkin parempi hyödyntäminen. Teknologian kehityksen kelkas‐
sa pysyminen vaatii osaamisresursseja.

‐>

Opettajien pedagogista ja teknistä osaamista on vahvistettava, jotta uudet koulutusmuodot ja menetelmät
pystytään ottamaan laajasti käyttöön. Myös henkilökohtaistamisen ja työelämäyhteyksien osaaminen koros‐
tuu (työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen).

‐>

Nuorten oppisopimuskoulutusta koskien tarvitaan asennemuutosta niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissakin.
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Siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi paremmalla tiedottamisella ja opettajien työelämäjaksoilla.

Mittari: Maisteritason kansainvälisten koulutuskokonaisuuksien toteutuminen avaintoimialoilla
+

Kansainvälinen MBA‐koulutus on käynnissä.

Mittari: sosiaali‐ ja terveyspalveluiden toimintatapojen uudistaminen
+

Uusia toimintamalleja on haettu aktiivisesti muun muassa ikääntyvien asumis‐ ja muihin palveluihin. Ikäänty‐
neiden palveluissa on monilla alueilla panostettu tehostettuun palveluasumiseen ja purettu pitkäaikaisen
laitoshoidon paikkoja. Kotikuntoutuksen ja esimerkiksi teknologisten ratkaisujen avulla pyritään tukemaan
asiakkaiden kotona selviytymistä. Myös ikäihmisten perhehoito on ollut kehittämiskohteena.

+

Kansalliset muutosagentit toimivat Etelä‐Pohjanmaalla sekä lapsiperheiden palvelujen (LAPE) että ikäihmis‐
ten ja kaikenikäisten omaishoidon (I&O) kehittämisessä. Muutosagentit jalkauttavat kansallisia kärkihankkei‐
ta alueelle. Myös erillinen LAPE‐hanke jalkauttaa lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaa.

+

TE‐toimiston, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten (=TYP) toimintamalli vakiintunut koko
maakunnan alueella. AVANTI ‐hankkeella kehitetty työllisyyspalvelu on osa Seinäjoen kaupungin vakiintunut‐
ta toimintaa. Yhteistyö kuntien kanssa liittyen työllistymiseen ja työmarkkinoille pääsyyn on vahvistunut.

+

Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä on haettu ja ollaan ottamassa käyttöön uusia malleja. Asiassa
edetään, vaikkakin vielä verrattain hitaasti. Yksityisten palveluntuottajien ja toimijoiden kanssa on toteutettu
mm. ikääntyvien ja erityisryhmien asumiseen ja kuntoutukseen liittyviä palvelukokonaisuuksia. Yhteiskehit‐
tämisen näkökulma on mennyt eteenpäin ja ajattelu on poikkihallinnollista.

+

Paljon palveluja tarvitsevien palveluketjuja on pyritty kehittämään ja samalla luomaan työvälineitä palvelu‐
tarpeiden tunnistamiseen. Hoito‐ ja palvelupolkuja on mallinnettu ja kehitetty maakuntatasolla. Eri toimijoi‐
den verkostotyöskentely on vahvistunut.

+

Aiemmin uudistukset olivat enimmäkseen pieniä ja paikallisia. Sote‐valmistelu on vienyt koko maakuntaa
koskevaan ajatteluun. Muutoksia ja toimintojen kehittämistä on toteutettu sekä yksittäisten toimijoiden
tasolla että yhteistyökäytäntöinä.

‐>

Sote‐ ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimintatapaan, palveluko‐
konaisuuksiin sekä ohjaukseen (ml. hallinto ja päätöksenteko):
- Kunnissa vahvistuu ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) rooli, yhteistyö‐
velvoite maakunnan ja kunnan kesken hyte‐työssä, strategisen ajattelun merkitys
-

Yksityisten palveluntuottajien voimakkaampi markkinoilletulo
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-

Tarvitaan vielä lisää linjauksia ja lainsäädäntöä (esim. valinnanvapauslaki)

‐>

Työkäytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia on kehitetty, sote‐uudistus edellyttää vahvaa hoitopolkujen palvelu‐
prosessien kehitystyötä. Tarvitaan yhdenmukaistamista: kriteerit, mittarit, maksut, käytännöt,…

‐>

Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön, mutta tekemistä on vielä. Laajempi digitalisaation hyödyntäminen
palvelutuotannossa ja palvelujen jakelussa, päätöksenteossa ja työkäytännöissä on kiinteä osa sote –
uudistusta.
Alueelliset ja paikalliset kokeilut ‐> hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen levittäminen.

Mittari: eri sektoreiden välisen yhteistyön toteutuminen hyvinvointipalvelujen tuotannossa
+

Eri puolilla maakuntaa on luotu yhteistoiminnan malleja, joissa esimerkiksi nuorten parissa työskentelevät
kehittävät toimintaa moniammatillisesti ja organisaatiorajat ylittäen (esim. Ohjaamo‐hankkeen mukainen
toiminta). Monilta osin moniammatilliset toimintamallit ovat vakiintuneet.

+

Haetaan etsivää nuorisotyötä kokonaisuutena kehittävää valtakunnallista nuorisoalan osaamiskeskusta EP:lle

+

Kuntiin on luotu hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluita hankkeiden ja kuntien toiminnan kautta. Esimer‐
kiksi kirjastot ovat ottaneet aktiivisempaa roolia. Tärkeää juurruttaa toiminta osaksi normaalia toimintaa.
Kulttuuripalvelut ovat osa erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

+ ‐>

Sote‐uudistuksessa palvelukokonaisuudet ja ‐käytännöt mallinnetaan, tavoitteena on asiakaslähtöiset palve‐
lut. Soten toiminnallista ja palvelukokonaisuuksien integroitumista on edistetty eri hankkeilla.

+

Yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa on vahvistunut sekä palvelutuotannossa että kehittämistyön yhteistyö‐
kumppanina osana toimijoiden omaehtoista työtä, mutta myös osana sote‐uudistusta. Järjestötalon rooli
järjestökentän kokoajana ja yhteistyötahona on merkittävä. Järjestö‐ ja osallisuusagenttitoiminta.

‐>
‐>
+

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja vahvistajana
tunnustetaan, mutta asian valtavirtaistamiseksi on vielä tehtävää.
Merkittävää on ollut mm. Seinäjoella toteutettu Lihavuus laskuun ohjelma.

‐>

Kuntien hyte‐strategioiden valmistelu: kumppanuushengessä, maakunnan tuki kuntien hyte‐työlle.

Mittari: maakunnan vetovoiman kasvaminen ja myönteisten mielikuvien vahvistuminen
+

Positiivisia mielikuvia luotu ja eteläpohjalaisuutta pidetty esillä: eteläpohjalainen osaaminen tiedotusvälineis‐
sä, maakunnan tapahtumat ja matkailukohteet, perhematkailun yhteismarkkinointikampanja.
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+

Seinäjoen seutu on menestynyt mm. kansallisissa yritysilmastoselvityksissä (esim. EK:n vuonna 2017 tekemän
selvityksen mukaan Seinäjoen seutu Suomen houkuttelevin alue yritysten näkökulmasta).

‐

Toisaalta eteläpohjalaisuus brändinä jakaa mielipiteitä. Myös kielteiset stereotypiat eteläpohjalaisuudesta
nostavat päätään aika ajoin. Eteläpohjalaisuuden sisältö ei avaudu kansainvälisillä markkinoilla.

‐

Nuoremman ikäluokan mielikuva maakunnan vetovoimasta ja pitovoimasta? Esimerkiksi Seinäjoki korkea‐
koulukaupunkina 2016 ‐tutkimuksesta nousee esiin kehittämiskohteita (julkinen liikenne, kansainvälisyys,
työmarkkinoiden toimivuus).

‐>
‐

Väestöä menettävän alueen mainekuva rapautuu, miten supistumiskehästä pääsee irti ja miten maakunnan
kahtia jakautuneisuutta tältä osin voisi lieventää?

‐>

Vastakkainasettelusta yhteiseen tekemiseen.

Mittari: kaksoisraiteistuksen aloittaminen välillä Tampere–Seinäjoki
+

Asia etenee pääratatyöryhmän toimesta. Syksyllä 2017 on käynnistetty laajempi ylimaakunnallinen edunval‐
vontaan keskittyvä hanke (Päärata Plus).

‐

Seinäjoen ja Vaasan sekä Seinäjoen ja Jyväskylän välisten rataosuuksien henkilöjunavuoroja on leikattu. Selvi‐
tys henkilöliikenteen toimintaedellytyksistä ja ‐malleista yhdessä LVM:n kanssa on alkanut.

‐>

Nykyisellä aikataulurakenteella suurin osa Seinäjoki‐Tampere välin kohtaamisista sijoittuu liikennepaikkavä‐
leille Karhejärvi–Vahojärvi ja Ratikylä–Ylivalli. Kohtaamisongelmat voidaan poistaa kyseisille väleille sijoitet‐
tavilla kaksoisraideosuuksilla.

‐>

Suomen ja Ruotsin yhteisenä tavoitteena on nostaa Bothnian Corridor, jossa päärata on tärkeässä osassa,
osaksi EU:n TEN‐T ‐verkoston ydinverkkokäytäviä. Tämä avaisi pääradan kehittämiselle uusia rahoitusmah‐
dollisuuksia.

Mittari: logistisen keskittymän (NLC Cargo, NLC Timber ja NLC Airport) suunnittelu ja rakentu‐
minen
+

Roveksen logistiikka‐alueen toteutuminen on käynnistynyt. Ensimmäisenä toimijana alueelle sijoittuu Inex
Partners Oy. Itäväylän valmistuminen on parantanut Roveksen alueen kehittämisedellytyksiä.

+‐

Seinäjoen lentoasemalle on kehitetty toimintamalli, jossa kenttää pidetään auki tarpeen mukaan. Säännölli‐
sen reittilentotoiminnan käynnistyminen ei ole ajankohtaista.
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‐

Raakapuuterminaalin toteutus on auki. Se ei toteudu aiemmin suunnitellulle alueelle Teräsmäkeen.

‐

Suupohjan rata ja siihen liittyen Kaskisten satama ovat esillä maakuntien kaavoissa ja kunnostus‐ ja paran‐
nustoimenpide‐esityksinä. Radan kunnostamisesta ollaan laatimassa selvitystä. Tulevaisuus on kuitenkin
epävarma.

‐>

Tarvitaan yhteistyötä hankkeen toteutumiseksi ja tehokasta markkinointia asian esillä pitämiseksi.

Mittari: energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvän koulutuksen, neuvonnan ja hanke‐
toiminnan lisääntyminen
+

Vähähiilisyys ja energiatehokkuus ovat paljon esillä ja niiden edistämistä painotetaan kaikissa keskeisissä
rahoitusohjelmissa.

+

Hanketoimintaa (myös kansainvälisiä hankkeita) on saatu käyntiin mm. teollisuuden sivuvirtoihin, energian‐
säästöön, neuvontapalveluiden käynnistämiseen sekä energia‐ ja resurssitehokkuuden edistämiseen liittyen.

+

Lukuisia investointeja vähähiilisen energian tuotantoon ja käyttöön (tuulivoima, aurinkoenergia, metsäener‐
gia, biokaasu) eri puolilla maakuntaa.

+

Puurakentamiseen liittyviä yritysten investointipäätöksiä (CLT‐tehtaat/Alajärvi ja Kauhajoki), useita energia‐
tehokkuuteen liittyviä yritysinvestointeja (esim. Skaala Group Oy) ja merkittävää esim. tuulivoimaan liittyvää
laite‐ ja tuotevalmistusta (esim. JL‐Metals Oy)

+

Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut ovat solmineet yhteistyösopimuksen biotalouden logistiikkain‐
sinöörin koulutuksen toteuttamisesta. Uusi koulutus perustuu JAMKin logistiikkainsinöörin tutkintoon, johon
yhdistetään SeAMKin ja JAMKin biotalouden opintoja.

‐

Asenteet ja motivaatio energiatehokkuuteen vaihtelevat muun muassa kunnissa. Usein organisaatioilta puut‐
tuu tietoa ja omia tavoitteita. Yksittäiset kansalaisetkaan eivät välttämättä näe pitkän aikavälin säästöjä.

‐>

Valtavirtaistaminen
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Innovaatiotoiminnan tilannekuvatyö
Etelä‐Pohjanmaan tilannekuva 2017 koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat keskeisiä maakunnan innovaa‐
tiotoiminnalle ja kuuluvat maakunnan strategisen kehittämisen kohteisiin. Työssä hyödynnetään olemassa
olevia julkisia tietokantoja kuten tilastokeskuksen, Tekesin sekä työ‐ ja elinkeinoministeriön toimialapalve‐
lua. Näiden lisäksi hyödynnetään PK‐yritysbarometria sekä muita tilastolähteitä, joista on eristettävissä
maakuntatasoisia tietoja. Hankkeessa hyödynnetään maakunnan toimijoiden omaa tulossuunnittelua var‐
ten kerättyä tietoa, jolloin päästään ensi kertaa kokoamaan tällä laajuudella tietoa maakunnan innovaa‐
tiokentän toimijoista hyödynnettäväksi ja analysoitavaksi.
Peruslähtökohtana, että innovaatiotoiminnan tilannekuvan tulee perustua maakunnan strategisten paino‐
pistealueiden sisälle, jotka edustavat maakunnan kehityksen kannalta merkittävimpiä pitemmän ajan ta‐
voitteita. Näitä ovat mm. yrittäjyyden edistäminen, uuden kasvun aikaansaaminen, elinkeinoelämän uudis‐
tuminen, kansainvälistymisen edistäminen, kestävä kehitys, osaamisen ja TKI‐toiminnnan vahvistaminen.
Indikaattorikehikkoon valikoituneet mittarit kuvaavat määrällisen tiedon avulla maakunnan kehittymisen
tilaa. Niiden tuottama lisäarvo saadaan laadullisesta analyysista, jota on tehty laajassa yhteistyössä eri or‐
ganisaatioiden asiantuntijoiden kesken.
Innovaatiotoiminnan tilannekuvatyötä ja tuloksia esitellään maakuntavaltuuston kokouksessa 4.12.2017.
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Ohjelmakauden 2014–2020 hankerahoitus
Yhden maakuntaohjelman keskeisen toteutusresurssin etenkin toimintalinjojen 1–3 osalta muodostavat EU‐
osarahoitteiset ohjelmat. Vuosi 2016 on ollut täysipainoinen hanketoteutusvuosi.
EU‐ohjelmarahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 Etelä‐Pohjanmaalla yhteensä, milj. €:
(sisältää ohjelmat, joissa rahoitus kiintiöity maakunnittain)

Ohjelma/rahasto

EU+valtio

Kunta, muu Julkinen
julkinen
rahoitus yht.

Rakennerahasto‐ohjelma, EAKR

24,4

3,5

27,9

Rakennerahasto‐ohjelma, ESR

12,7

1,8

14,5

Maaseutuohjelman hanke‐ ja yritystuet, ELY‐keskus

56,8

1,4

58,2

Maaseutuohjelman hanke‐ ja yritystuet, Leader‐ryhmät

23,8

5,9

29,7

Yhteensä

117,7

12,6

130,3

Näiden ohella on olemassa jonkin verran kansallista rahoitusta hanke‐ ja yritystukiin (kehittämishankkeissa
aiemmin maakunnan kehittämisraha, tällä hetkellä. AIKO‐rahoitus eli alueellisten innovaatioiden ja kokeilu‐
jen käynnistämisen määräraha). Valtakunnan tasolla rahoitusta on vuosien 2016–2018 aikana käytettävissä
30 milj. €. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvuso‐
pimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin. Etelä‐Pohjanmaalta
Seinäjoki haki kasvusopimusmenettelyyn, mutta ei tullut valituksi. Sen sijaan Seinäjoki on mukana Suomen
kasvukäytäväverkostossa. Teemaverkostohankkeeksi hyväksyttiin Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhty‐
män vetämä ja koordinoima seutukaupunkiverkosto, jolle on osoitettu yhteensä 182 000 euron määräraha
vuosina 2016–2017.
Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO‐määräraha on tarkoitettu alueen elinkeinojen rakennemuutoksen
edistämiseen ja muutosjoustavuuden vahvistamiseen, merkittäviin kehittämisavauksiin tai kokeiluihin sekä
kasvun, työllisyyden ja kansainvälistymisen vahvistamiseen. Vuosien 2016–2017 Etelä‐Pohjanmaan osuus
ERM‐rahoituksesta on 594 000 euroa.
Yritysten kehittämiseen on käytettävissä ELY‐keskuksen kautta kansallista kehittämispalvelurahoitusta.
Palveluina ovat kehittämiskartoitus, analyysi, konsultoinnit sekä koulutus. Innovaatioiden kaupallistaminen
‐konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle.
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Keskeisimpien EU‐ohjelmien rahoituksen käyttö Etelä‐Pohjanmaalla (kesäkuu 2017):

Ohjelma/rahasto
Rakennerahasto‐ohjelma, EAKR
Rakennerahasto‐ohjelma, ESR
Maaseutuohjelman hanke‐ ja yritystuet, ELY‐keskus
Maaseutuohjelman hanke‐ ja yritystuet, Leader‐ryhmät
Yhteensä

EU+valtio
Varattu
Käyttöaste
24,4
10,4
42,6 %
12,7
5,0
39,5 %
56,8
25,2
44,4 %
23,8
10,3
43,4 %
117,7
50,9

(huom. rakennerahasto‐ohjelman ohjelmakauden suuntaa‐antava rahoituskehys ei tule toteutumaan mm. ylimaakunnallisten
hankkeiden Etelä‐Pohjanmaan rahoitusosuuksiin kohdentuvien siirtojen takia; näitä ei ole ollut seurannassa mahdollisuus kesken
ohjelmakauden huomioida)

EAKR‐rahoitus
Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus kanavoidaan noin puoliksi yrityskohtaiseen rahoitukseen ELY‐
keskuksen kautta ja puoliksi maakunnan liiton kautta myönnettävään kehittämisrahoitukseen, joskin osuu‐
det ovat jonkin verran vaihdelleet vuosittain. Lisäksi pieni osa EAKR‐rahoituksesta on vuosittain ohjattu
alueellisiin tutkimushankkeisiin Tekesin kautta.
Yrityskohtaista rahoitusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk‐yrityksille sekä
aloittamisvaiheessa oleville uusia kehittyviä toimialoja edustaville yrityksille. Lisäksi tavoitteena on edistää
maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista. Tuettavissa kehittämis‐ ja investointihankkeissa korostuu
myös vähähiilisen talouden edistäminen parantamalla yritysten toiminnan, tuotantoprosessien ja tuottei‐
den energia‐ ja resurssitehokkuutta. Rahoitettavat kehittämistoimenpiteet voivat liittyä mm. uusien tuot‐
teiden kehittämiseen, tuotannon tehostamiseen, johtamisjärjestelmien kehittämiseen tai uusien vienti‐
markkinoiden kartoittamiseen. Erityisesti yritysten uudistumista halutaan vauhdittaa rahoittamalla hank‐
keita, joissa yritys hyödyntää digitaalisuutta liiketoiminnassaan.
Yrityshankkeissa tuen määrä on vaihdellut 5 000 ja yli 334 000 euron välillä. Toimialoista vahvasti edustet‐
tuina ovat mm. metalli‐ ja teknologiateollisuus sekä puuala, mutta mukana on myös esimerkiksi elintarvi‐
kealan ja palvelualan yritysten hankkeita.
Etelä‐Pohjanmaan liiton EAKR‐hankkeet ovat yleisiä kehittämishankkeita, joissa voi joissain tapauksissa olla
mukana pilottiluonteisesti yrityskohtaista kehittämistä (de minimis ‐tukea). Kehittämishankkeisiin voi liittyä
myös investointihanke (demonstraatiot, pilotit), jos se tukee alueen elinkeinoelämän kehittämistä ja jos
sillä saavutetaan merkittävä ”tasokorotus”. Hankkeissa kehitetään alueen TKI‐keskittymiä ja pyritään vah‐
vistamaan yritys‐ ja muun toimijakentän innovaatiotoimintaa. Yhtenä painotuksena on myös uusiutuvan
energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvä innovaatio‐ ja kehittämistoiminta.
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Alla olevassa kaaviossa on esitetty liiton rahoittamien hankkeiden osuminen Etelä‐Pohjanmaan kehittämis‐
teemoihin:

EP:n liiton EAKR‐hankkeet kärkiteemoittain
(kokonaiskustannusarvion mukaan)
1 072 708; 13 %
1 751 171; 21 %

Agrobiotalous/ruokajärje
stelmät
Digitalisaatio/teollinen
internet
Innovaatiot, TKI,
korkeakouluyhteistyö

1 627 810; 20 %

2 114 754; 26 %

Kasvuyrittäjyys ja
yritystoiminta
Energia, vähähiilisyys

1 604 834; 20 %

Myönnetyn tuen mukaan suurimmat (myönnetty tuki yli 300 000 €) liiton rahoittamat EAKR‐hankkeet ovat:
- Etelä‐Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu osana alueellisten osaamis‐ ja innovaatiokeskittymien ke‐
hittämistä (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy)
- Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan bio‐
konsepti‐hanke) (Suupohjan koulutuskuntayhtymä)
- Teollisen internetin laboratorio, kehittäminen ja investointi (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy)
- AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön kehittäminen (yhteishanke Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinä‐
joen yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus ja Into Seinäjoki Oy)
- Logistiikka‐ ja maarakennusalan simulaattorimaailma ‐investointihanke + kehittäminen (Seinäjoen
koulutuskuntayhtymä).
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ESR‐rahoitus
Alueellisten ESR‐hankkeiden rahoittajana toimii ELY‐keskus. Suurimpana kokonaisuutena ovat hankkeet,
joilla voidaan tukea nuorten ja muiden heikossa työmarkkina‐asemassa olevien työllistymistä, tuottavuuden
ja työhyvinvoinnin parantamista mikro‐ ja pk‐yrityksissä sekä työ‐ ja koulutusurien sukupuolen mukaista
tasa‐arvoa. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat Seinäjoen kaupungin hallinnoima Linke‐hanke (tavoit‐
teena on löytää yhteen työ ja sen tekijä sekä antaa työttömille työnhakijoille mm. uravalmennusta) ja Sei‐
näjoen Elävän Musiikin yhdistys ry:n Preppaamo‐hanke (alle 30‐vuotiaille nuorille luodaan oppimisympäris‐
tö elävän musiikin kulttuuriympäristössä Rytmikorjaamolla).
Toisena suurena kokonaisuutena ovat ESR‐hankkeet, joilla kehitetään koulutuksesta koulutukseen tai työ‐
elämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita sekä parannetaan kasvu‐ ja rakennemuutosalojen
koulutuksen tarjontaa ja laatua. Esimerkkejä teeman hankkeista ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymän,
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Kaks'Kättä työpaja ry:n Step On‐hanke (tuetaan mm. toisen asteen oppilai‐
tosten opiskelijoiden ja työpajojen asiakkaiden siirtymistä työelämään) sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Oy:n, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu:n ja Etelä‐Pohjanmaan Terveysteknologiakehittämiskeskus
EPTEK ry:n Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk‐yrityksille simulaation keinoin ‐hanke (kehitetään sosi‐
aali‐, terveysalan sekä hyvinvointialan pk‐ ja mikroyritysten henkilökunnan ja yrittäjien tarpeeseen heidän
ammattitaitoaan kehittävä simulaatio‐opetukseen pohjautuva valmennus).
Kolmas kokonaisuus on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Esimerkkejä teeman hankkeista ovat
Seinäjoen kaupungin Osallisuutta moniammatillisesti ‐ OSMO‐hanke sekä Kuusiokuntien terveyskuntayh‐
tymän OsKu ‐ Osallisuutta Kuntoutuksesta ‐hanke.
ESR‐hankkeita toteutetaan myös valtakunnallisen rahoituksen kautta, ja näissäkin hankkeissa on mukana
joitain eteläpohjalaisia toimijoita.

Maaseutuohjelman rahoitus
Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma on rahoituksellisesti Etelä‐Pohjanmaan merkittävin EU‐
ohjelma. Rahoitusta voi hakea ELY‐keskukselta tai neljältä paikalliselta Leader‐ryhmältä. Suuria rahoitusko‐
konaisuuksia ovat kehittämishankkeet, yleishyödylliset investointihankkeet ja yritystuet.
Noin puolet rahoituksesta on suunniteltu käytettävän yritystukiin. Kesäkuun 2017 loppuun mennessä ELY‐
keskus oli myöntänyt yritystukea noin 8 milj. euroa ja Leader‐ryhmät noin 2,8 milj. euroa. Toimialakirjo
yritystuissa on hyvin laaja, mutta vahvoina aloin erottuvat mm. metalli ja elintarvike sekä etenkin Leader‐
ryhmillä palvelualat.

17

Raportti/hr
13.11.2017

ELY‐keskuksen hanke‐ ja yritysrahoituksessa rahoitus on kohdentunut Etelä‐Pohjanmaan alueellisen maa‐
seudun kehittämissuunnitelman painopisteisiin seuraavasti:

Yhtenä hankemuotona olevilla yleishyödyllisillä investointihankkeilla on tuettu mm. liikunta‐ ja harrastus‐
paikkojen, kulttuuripaikkojen ja kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen rakentamista ja kunnostamista
sekä kevyen liikenteen pieninfraa.

Kansainvälinen hankerahoitus
Hyödynnettävissä ovat maakunnittain kiintiöityjen rahoitusten lisäksi monin verroin suuremmat erilaiset
kansalliset ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet, joiden kotiuttamiseen Etelä‐Pohjanmaalla on tavoit‐
teena panostaa määrätietoisesti aiempaa huomattavasti enemmän.
Kansainvälisen hankerahoituksen osalta ei ole olemassa koottua yhtenäistä tietokantaa. Eteläpohjalaisia
toimijoita voi olla mukana esimerkiksi osatoteuttajina tai partnereina lukuisissa erilaisissa valtakunnallisissa
ja kansainvälisissä hankkeissa. Etelä‐Pohjanmaan liitto seuraa kuitenkin omassa erillisseurannassaan kan‐
sainvälisten hankkeiden tilannetta ja kokoaa yhteen tilannekuvaa eteläpohjalaisten toimijoiden menestymi‐
sessä hankehauissa. Seuraavassa on lyhyt tilannearvio kansainvälisen hankerahoituksen hyödyntämisestä
Etelä‐Pohjanmaalla.
Etelä‐Pohjanmaalla on aktiivisesti haettu kansainvälistä hankerahoitusta uudella ohjelmakaudella. Hanke‐
rahoituksen hakua ohjaavat Etelä‐Pohjanmaan maakuntaohjelma ja Älykkään erikoistumisen RIS3 ‐
strategia. Pääperiaatteena rahoituksen hakemisessa on, että niitä teemoja, joita voitaisiin kehittää kansalli‐
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sen/alueellisen rahoituksen kautta, voidaan lähtökohtaisesti kehittää myös kansainvälisen rahoituksen avul‐
la.
Interreg Botnia Atlantica on eteläpohjalaisille toimijoille tärkeä rahoitusohjelma, joka mahdollistaa poh‐
joismaisen yhteistyön. Rahoitusohjelmasta on tähän mennessä mennyt läpi seitsemän hakemusta, joissa on
maakunnan toimijoita. Hankkeiden kokonaisbudjetit ovat yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa, mistä etelä‐
pohjalaisten osuus on noin 1,5‐2 miljoonaa euroa (kaikki hankekohtaiset budjetit eivät ole vielä tiedossa).
Hankkeet tähtäävät muun muassa kansainvälisten osaamiskeskusten tai verkostojen luomiseen. Teemoina
ovat mm. terveysteknologia, korjausrakentaminen, biotalous, elintarvikeala ja tuulivoima.
Interreg BSR ‐ohjelma (Itämeri‐ohjelma) on ollut viime ohjelmakaudella tärkeä rahoitusinstrumentti Etelä‐
Pohjanmaalla. Rahoitusohjelmaan on tehty runsaasti hakemuksia. Alkuohjelmakaudella suurin osa hake‐
muksista karsiutui jo hakujen ensimmäiseen vaiheeseen, mutta sittemmin on saatu pää hyvin auki. Rahoi‐
tusohjelmasta on tähän mennessä hyväksytty rahoitettavaksi läpi kuusi hakemusta, joissa on partneri Etelä‐
Pohjanmaalta. Hankkeiden kokonaisbudjetit ovat yli 20 miljoonaa euroa, ja eteläpohjalaisten toimijoiden
osuus tästä on noin 2,2 miljoonaa euroa. Teemoina hankkeissa ovat mm. energiatehokkuus, kaukolämpö‐
verkot, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus maaseutualueilla, nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja älykäs erikois‐
tuminen.
Interreg Europe ‐ohjelmassa eteläpohjalaiset toimijat ovat niinikään kunnostautuneet ja olleet aktiivisia.
Läpi on tähän mennessä mennyt kuusi hakemusta, joiden yhteenlasketut kokonaisbudjetit ovat 11,8 mil‐
joonaa euroa (eteläpohjalaisten osuus reilut 1,4 miljoonaa euroa). Hyväksytyissä hankkeissa teemoina ovat
mm. elintarvikealan innovaatiot, ruokahävikki ja elintarvikkeiden sivuvirrat, kiertotalous, luomu, digitalisaa‐
tio ja matalaenergiarakentaminen. Positiivista on, että hankkeisiin osallistuu toimijoita useista maakunnan
seutukunnista.
Etelä‐Pohjanmaan liitto hallinnoi pääpartnerina Komission suoraan rahoittamaa 1,7 miljoonan euron terve‐
ysteknologiapilottia, jossa testattiin uutta teknologiaa kuituverkoissa. Maakunnasta Eptek, SeAmk, EPSHP,
Alavuden kaupunki ja 6TK osallistuivat hankkeeseen.
Muita merkittäviä kansainvälisiä rahoitusohjelmia ovat Horisontti 2020, Kansalaisten Eurooppa, First,
Nordplus ja Erasmus.
Etelä‐Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on osoittanut maakunnan kehittämisrahaa ja AIKO‐rahoitusta
kohdennettavaksi maakuntastrategian mukaisiin maakunnallisesti merkittäviin valmisteluhankkeisiin, joilla
tähdätään EU‐rahoituksen saamiseen mm. EAY‐ohjelmista (Baltic Sea Region, Interreg Europe, Botnia Atlan‐
tica), HORIZON 2020 ‐ohjelmasta ja muista erillisohjelmista. Valmistelurahoitusta on voitu myöntää enin‐
tään 15 000 € ja enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

