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Iin kunnanhallitus 23.6.2015 §§ 158
Valmistelija työllistämispäällikkö Lea Aalto, p. 050 3950330
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 20.5.2015
päivätyllä päätöksellään (EURA 2014/1734/09020101/2015/POPELY) Iin kunnalle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) nojalla tukea Työtä luonnosta Iissä – hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä ja näin edistää
heidän etenemistään työllisyyspolulla. Aktiivista osallisuutta pyritään tukemaan kunnan,
kolmannen sektorin toimijoiden ja alueiden yritysten välisellä yhteistyöllä.
Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2015-31.5.2018. Hankkeen kokonaiskustannukset 261 400
€, josta ESR:n ja valtion rahoitusosuus on enintään 80 % eli 209 162 € ja kunnan omarahoitusosuus 20 % eli 52 238 €.
Hankkeen ohjausta ja seurantaa varten hallinnoijan tulee nimetä hankkeelle ohjausryhmä, jonka rahoittava viranomainen hyväksyy. Ohjausryhmässä on oltava riittävä määrä
asiantuntijoita. Ohjausryhmä ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on
hankkeen hallinnoijalla.
Ohjausryhmään nimitettävä välittävän toimielimen (rahoittajan) edustaja ei ole ohjausryhmän päätöksentekoon osallistuva jäsen tai varajäsen vaan läsnäolo- ja puheoikeuden
omaava asiantuntija, jonka tehtävänä on seurata hankkeen toteutuksen etenemistä ja
huolehtia tiedonkulusta hankkeen ja välittävän toimielimen välillä.
Päätösesitys (kj):
Kunnanhallitus päättää,
1. nimetä rahoittajan edustajana ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi (ei varsinaiseksi
jäseneksi) hankkeen yhteyshenkilön, asiantuntija Ville Mehtälän Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.
2. nimetä työvoimapoliittisen rinnakkaishankkeen asiantuntijajäseneksi Tuomas Koskelan
Pohjois-Pohjanmaan ELY:sta.
3. nimetä toteuttajan edustajiksi ohjausryhmään työllistämispäällikkö Lea Aallon
4. nimetä Iin kunnan teknisen osaston edustajaksi ympäristönhoitaja Anne Suihkosen
5. nimetä Iin kunnan nuorten työpajatoiminnan edustajaksi yksilövalmentaja Heli
Haapaniemen ja varajäseneksi työpajaohjaaja Janne Hyvösen
6. pyytää lisäksi seuraavia tahoja nimeämään edustajansa Työtä luonnosta Iissä hankkeen ohjausryhmään

• Oulunkaaren kuntayhtymä, sote-palvelut
• Micropolis Oy
• Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Ohjausryhmän toimintaan osallistuvat lisäksi projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja
projektisihteeri. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin varataan mahdollisuus kutsua eri
alojen asiantuntijoita.
Päätös:
Asiantuntijana kuultiin työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniötä.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______
ote: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, Lea Aalto, Anne Suihkonen, Heli Haapaniemi, Janne Hyvönen, Oulunkaaren kuntayhtymä, Micropolis Oy, Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto,
Helena Ylisirniö
_____________
Yhtymähallitus 20.8.2015
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus nimeää ohjausryhmän jäseneksi sosiaaliohjaaja Hilkka Kipinän.
Päätös:

Ohjausryhmän jäseniksi nimettiin sosiaaliohjaaja Hilkka Kipinä ja varajäseneksi psykiatrinen sairaanhoitaja Eija Laaksonen.

