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5.4.2019/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäoloja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden edustajalla ja Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tämän
lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja
2) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö
1) totesi läsnäolijat, ja kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) hyväksyi, että kokouksessa on kutsuttuina asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus Henrik Granqvistilla ja Teemu Räihällä
3) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teija Tuunilan ja Marko Muotion.
---
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5.4.2019/§2

2§ MUUTOKSET SIHTEERISTÖN JA MYRRIN KOKOONPANOIHIN
Maakuntahallitus on nimennyt maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän
kokoonpanossa tapahtuvat henkilömuutokset hyväksytään maakuntajohtajan
päätöksellä.
Muutokset MYR kokoonpanoon
Leader -toimintaryhmillä on pysyvän asiantuntijan paikka maakunnan yhteistyöryhmässä. Maakuntajohtajan päätöksellä 25.1.2019 on maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanoon hyväksytty seuraava henkilömuutos:
Entinen varaedustaja
Kirsti Oulasmaa
Rieska-leader ry

Uusi varaedustaja
Heidi Pasanen
Rieska-leader ry

Varsinaisen edustajana jatkaa Elina Itäniemi/Pirityiset ry.
Muutokset MYR sihteeristön kokoonpanoon
Maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön. Voimassa olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan sihteeristön puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
varapuheenjohtajana maakuntajohtaja.
Loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana sihteeristön puheenjohtajuutta
on hoitanut kehittämisjohtajan sijaisena yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. Kehittämisjohtajan nimike on Keski-Pohjanmaan liiton organisaatiouudistuksen
myötä muutettu kehittämispäälliköksi, ja tehtävään valittu kehittämispäällikkö
on aloittanut työt Keski-Pohjanmaan liitossa 7.2.2019. Keski-Pohjanmaan
liitto esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että sihteeristön puheenjohtajana
toimii 1.5.2019 alkaen kehittämispäällikkö Teemu Räihä. Varapuheenjohtajana jatkaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että Jukka Keinäsen virkavapaan ajalle
1.3.2019-31.8.2020 sihteeristön varsinaiseksi jäseneksi nimetään Henrik Granqvist. Varaedustajana jatkaa Henrik Broman.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Merkitään tiedoksi maakuntajohtajan päätöksellä hyväksytty jäsenmuutos
MYR kokoonpanoon
2) Merkitään tiedoksi sihteeristön kokoonpanoon esitetyt muutokset, ja viedään ne edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 17.4. kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5.4.2019/§ 3

3§ MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa kuullaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen katsaus ajankohtaisista alueellisessa valmistelussa olevista asioista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Maakuntajohtaja nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille mm. seuraavia asioita:
o Maakunta- ja soteuudistusta koskevan valmistelun päättyminen
o RR -hallinnointi ja rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
o Maaseuturahaston CAP 2021-2027 valmistelu
o Pääradan kehittäminen ja K-P:n lentoliikennestrategian kehittäminen
o Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu
o Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu
o Maakunnan ennakointityö
o Keski-Pohjanmaan matkailukonseptin kehittäminen
o Maakunnan edunvalvontatyö
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistusvalmistelu
päättyi 8.3.2019, ja ajankohtaista on valmistelutyön hallittu alasajo myös maakunnissa.
Joulukuussa avattu liiton RR -haku päättyi helmikuun lopussa. Haussa saatiin
kaikkiaan 20 hakemusta, joissa haetun rahoituksen yhteissumma on 8,271
milj. €. Hakemusten tarkastelu on meneillään ja tavoitteena on saada rahoituspäätökset hankkeista tehdyksi vielä ennen kesälomia. VM tarkastusyksikkö
suoritti suunnitelman mukaisen RR -järjestelmätarkastuksen liittoon maalishelmikuun vaihteessa.
IP alueen oman rakennerahasto-ohjelman valmistelu ohjelmakaudelle 20212027 etenee. Komission maaraportti tukee IP-alueen statusta ja sen perusteella
alueelle kohdennettavia rakennerahastovaroja.
Maatalouden seuraavan kauden CAP -ohjelman valmisteluun osallistuminen
etenee kahdella taholla. K-P liitto osallistuu ELY-keskusten johdolla tapahtuvaan alueelliseen CAP valmistelutyöhön, ja Teppo Rekilä K-P liitosta osallistuu 18 maakunnan edustajana valtakunnallisen CAP hallintoryhmän työskentelyyn. Keski-Pohjanmaan on mukana myös maakuntien yhteisissä kannanotoissa, joissa tuetaan Botnia Atlantica – ja Pohjoinen Interreg -ohjelmien jatkumista tulevalla kaudella.
Raideliikenteen osalta kannetaan erityisesti huolta kehittämistoimenpiteiden
ulottamisesta Tampere-Kokkola-Ylivieska-Oulu-Tornio tasolle. Asiasta on julkaistu maakuntien yhteinen julkilausuma ja yhteisten kehittämistoimenpiteiden määrittely on meneillään.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Liiton tavoitteena on myös saattaa alueellinen ennakointiprosessi toimivaksi
osaksi maakunnallista päätöksentekoa. Ja luonnollisesti huolehtia maakunnan
edunvalvontatyöstä useilla eri foorumeilla.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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5.4.2019/§ 4

4§ OHJELMAKAUDEN 2021-2017 MAATALOUSPOLITIIKAN KANSALLINEN VALMISTELU
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa
Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n rahoittamien toimenpiteiden
toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021–2027.
Kokouksessa kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen Kokkolan toimipisteen
päällikön Sirkku Wacklinin ajankohtaiskatsaus ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Sirkku Wacklin kävi läpi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellista
CAP -valmistelua (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa), joka on käynnistetty
MMM:n ohjekirjeen 11.2.2019 pohjalta. MMM:n tarveanalyysiluonnoksia
koskevat alueelliset kommentit ja alustavat näkemykset maaseudun kehittämisen painopisteistä tulee toimittaa ministeriöön 15.4. mennessä.
Edellistä varten ELY-keskus on
o järjestänyt Webropol -kyselyn yhteistyökumppaneille ajalla 25.2.-15.3.
o käsitellyt kommentit ELY-keskuksen CAP-työryhmässä 22.3.
o tehnyt koosteen kommenteista yhdistettynä ELYn omiin näkemyksiin 1.4.
mennessä
o järjestänyt suunnittelupalaverin K-P:n keskeisten toimijoiden kanssa 3.4.
o pitänyt kokouksen rahastojen välisesti yhteensovituksesta 4.4.
Valmistelussa hyödynnetään lisäksi mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa aineistoa; maakuntaohjelma, maakuntastrategia jne.
Kyselyyn saaduissa vastauksissa esille nousi mm. seuraavia asioita:
o epäedullinen tilusrakenne ja sen kehittäminen
o peltojen vedenhallintajärjestelmän kehittäminen
o modernin teknologia ja digitalisaation hyödyntäminen maataloudessa
ja näihin liittyvä osaamisen lisääminen
o tiedolla johtaminen – edellyttää infran ja työmenetelmien uusimista
o maatalouden polarisoituminen, kaksijakoinen kehitystrendi
o liiketoiminta-, talous-, ja johtamisosaamisen lisääminen
o maataloustuotteiden jalostusasteen nostaminen
o yhteensovitus RR toiminnan kanssa bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä TKI- ja innovaatiotoiminnassa
o maatilamittakaavaisten biokaasulaitosten tukeminen valtion toimenpitein
o kuluttajakäyttäytymisen trendien tunnistaminen
o alkutuotannon elinkeinoja palveleva monitieteellinen tutkimus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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o turkistuotannon huomioiminen
o alueellisen metsäohjelman kytkeminen osaksi maaseutuohjelmaa
o nykyisen maatalouden ympäristöohjelman epäonnistuneisuus
Esittelyn pohjalta käydyssä keskustelussa nousi esille mm. seuraavaa:
o maaseudun polarisoituminen ja vetovoima-asiat nousseet esille myös
Kokkolan kapupungin elinvoimaohjelman valmistelussa
o Etelä-Pohjanmaan ELYn Y-vastuualue ollut vahvasti mukana valtakunnallisessa CAP -valmistelussa, ja kokee siinä tehdyn pienryhmätyöskentelyn hyväksi – onko webropol kysely riittävä alueellisessa valmistelussa, vai tarvittaisiinko vastaavaa pienryhmätyötä?
o keskustelua käytiin lisäksi mm. elintarvikkeiden jatkojalostuksen/elintarviketeollisuuden osuudesta ja roolista Keski-Pohjanmaalla
Kokouksessa esitetty ohjelmakauden 2021-2027 valmistelumateriaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sirkku Wacklin kävi läpi myös ohjelmakauden 2014-2020 maaseuturahastotoiminnan arviointituloksia. Länsi-Suomen maaseutusuunnitelmista on teetetty
ulkopuolisella arvioitsijalla väliarviointi, jonka mielenkiintoisia tuloksia kuultiin kokouksessa. Lopullista arviointiraporttia ei ole kuitenkaan vielä saatu.
Kokouksessa esitetty kuluvan kauden väliarviointimateriaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Keskustelua käytiin mm. maaseuturahaston yritystukien ja EAKR -yritystukien yhteensovittamisesta.
Puheenjohtaja Jyrki Kaiponen toivoi lopullista väliarvioinnin aineistoa jakoon.
Aineisto sisältää paljon hyvää informaatiota useiden tahojen hyödynnettäväksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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5.4.2019/§ 5

5§ OHJELMAKAUDEN 2021-2027 RAKENNERAHASTO-OHJELMAN VALMISTELU
Strategiapäällikkö Marita Mutka kertoo kokouksessa viimeisimmät kuulumiset
rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelusta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Marita Mutka totesi ministeriöltä (TEM) saadun 2. valmisteluohjeen pitävän sisällään tulevan kauden tavoitteiden ja erityistavoitteiden asettelun, sisällön painopisteet, indikaattorit ja kohderyhmät, kannan kansalaislähtöiseen kehittämiseen ja eri ohjelmien yhteensovitukseen, sekä myös ilmiöiden
huomioonottamisen valmistelussa. IP alueen alustavat painotukset ovat parasta aikaa valmistelussa ja eräpäivä tietojen toimittamiselle ministeriöön on
15.4. Kaikkinensa valmistelussa on edetty suunnitelmien mukaisesti, ja aikataulu on ollut tiukka. Suomen tulisi komission mukaan keskittyä RR -toiminnassaan Älykkäämpi Eurooppa ja Sosiaalisempi Eurooppa teemoihin. IP -alueelle tärkeää on myös saavutettavuuden huomioiminen.
Rakennerahasto-ohjelman yhteensovitusta maaseutuohjelmaan on tehty KeskiPohjanmaalla mm. osallistumalla Pohjanmaan ELYn kyselyyn CAP painopisteistä sekä 4.4. pidettyyn yhteensovituspalaveriin. Yhteensovitusta tehdään
myös maakuntaohjelma ja MYR työskentelyn kautta.
Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu sihteeristölle pöytäkirjan lähettämisen yhteydessä.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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5.4.2019 § 6

6 § PÄÄTTYNYT EAKR -HAKU JA SYKSYLLE SUUNNITELTU SEURAAVA HAKU
Avoinna olleen EAKR haun anti
Keski-Pohjanmaan liitolle jätettiin 28.2.2019 päättyneessä EAKR haussa 20
hakemusta, joista 3 on kehittämishankkeeseen liittyviä investointihankkeita.
Hankkeille haettu EU+valtio rahoitus on yhteensä 8 271 170 €.
Hakemuksia saatiin toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain seuraavasti:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen, 3 hakemusta
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, 2 hakemusta
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
5 hakemusta
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten
vahvuuksien pohjalta, 8 hakemusta
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen, 2 hakemusta
Tavoitteena on saada hankkeet käsittelyyn 5.6. kokoontuvaan MYR sihteeristöön, ja MYR käsittelyä vaativat hankkeet edelleen 19.6. kokoontuvaan MYRriin, ja viralliset EURA -päätökset hankkeille vielä ennen kesälomia.
Kokouksessa kuullaan tarkemmin haun annista.
Syksylle 2019 suunniteltu seuraava haku
Keski-Pohjanmaan liitto on suunnitellut avaavansa seuraava EAKR -haun syksyllä 2019, mikäli riittävä määrä myöntövaltuutta jää jaettavaksi seuraavaa hakua varten.
Kokouksessa kuullan tarkemmin suunnitellusta hausta ja sen painotuksista.
MYR jätti kokouksessaan 20.2. Keski-Pohjanmaan liitolle pohdittavaksi ja
sihteeristövalmistelun kautta MYRrille tuotavaksi EAKR -rahoituksen mahdollisen kohdentamisen infrahankkeisiin. Hakuteemoja koskevassa keskustelussa palataan myös tähän.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö
1) merkitsee tiedoksi päättynyttä hakua koskevan katsauksen
2) merkitsee tiedoksi avattavaa seuraavaa hakua koskevat suunnitelmat, sekä
esittää näkemyksensä seuraavassa haussa painotettavista teemoista MYRrin hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Käsittely: Teemu Räihä kävi läpi päättyneen haun antia ja hakemusten valmisteluaikataulua.
Saatujen hakemusten hanke-esittelykierros on meneillään ja hankkeet pyritään
arvioimaan 14.5. mennessä. Tavoitteena on, että hankkeet tuodaan käsiteltäväksi kesäkuussa kokoontuvaan sihteeristöön, ja tarvittavat edelleen kesäkuun
MYRriin.
Käydyssä keskustelussa nousi esille, että hanketoimijat eivät ole vielä juurikaan ottaneet yhteyttä kuntarahoittajiin tai jättäneet kuntaraha -hakemuksia.
Liiton valmistelijoiden toivottiin muistuttavan toimijoita asiasta hanke-esittelyiden yhteydessä. Esillä oli yhden jätetyn hakemuksen kohdalla yhteensovitus
maaseuturahastosta jo rahoitettuihin toimenpiteisiin.
Teemu Räihä totesi seuraavan haun avaamisen olevan sidoksissa siihen, paljonko valtuutta jää nyt käsittelyssä olevien hankkeiden jälkeen jaettavaksi. Mikäli valtuutta jää käytettäväksi, niin seuraava haku on suunniteltu avattavaksi
kesäkuun alkupuolella ja päättyväksi 4.10.
Alueellisia tarpeita/mahdollisia hakuteemoja on noussut esille mm. maakuntaohjelman teemaryhmissä käydyssä keskustelussa. Lisäksi keskustelua on käyty
rahoituksen suuntaamisesta pienimuotoisiin infraan liittyviin suunnitteluhankkeisiin. Näiden pohjalta K-P liitto esitti syksyn 2019 hakuteemoiksi seuraavia:
o Matkailu, kulttuuri ja luovat alat (alueen kehittämisen ja alueen vetovoiman näkökulmasta)
o Liikenneinfraan liittyvät selvityshankkeet
Maaseuturahaston edustaja totesi, että maaseuturahastosta on suunnattu rahoitusta mm. kyläverkkoihin liittyviin esiselvityshankkeisiin, ja niistä on hyviä
kokemuksia.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö
1) merkitsi tiedoksi päättynyttä hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyi kokouksessa esitetyt seuraavaa hakua koskevat hakuteemat vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
--Johanna Paloranta poistui kokouksessa pykälän käsittelyn jälkeen.
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5.4.2019 § 7

7 § PÄÄTTYNYT ESR -HAKU JA SYKSYLLE SUUNNITELTU SEURAAVA HAKU
Avoinna olleen ESR haun anti
Keski-Suomen ELY-keskukselle jätettiin 4.3.2019 päättyneessä ESR -haussa 3
Keski-Pohjanmaalle kohdistuvaa hakemusta. Hankkeille haettu EU+valtio rahoitus on yhteensä 693 717 €.
Hakemuksia saatiin toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain seuraavasti:
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen, 1 hakemus
7.1. Tuottavuus ja työhyvinvoinnin parantaminen, 1 hakemus
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen,
1 hakemus
Tavoitteena on saada hakemukset käsittelyyn 5.6. kokoontuvaan MYR sihteeristöön, ja MYR käsittelyä edellyttävät 19.6. kokoontuvaan MYRriin.
Kokouksessa kuullaan tarkemmin haun annista ja hankkeiden käsittelyaikataulusta.
Syksylle 2019 suunniteltu seuraava ESR haku
Kokouksessa kuullan Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnitelmat avattavasta
ESR -hausta ja haun mahdollisista painotuksista.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö
1) merkitsee tiedoksi päättynyttä hakua koskevan katsauksen
2) merkitsee tiedoksi avattavaa seuraavaa hakua koskevat suunnitelmat, sekä
esittää näkemyksensä seuraavassa haussa painotettavista teemoista MYRrin hyväksyttäväksi.
Käsittely: Marko Muotio totesi Keski-Suomen ELY-keskuksen saaneen kaikkiaan 57 hakemusta avoinna olleessa ESR -haussa. Hakemuksista kohdentui
tällä kertaa Keski-Pohjanmaalla vain 3 (joista 1 ylimaakunnallinen). Sidosryhmien kommentointi hankkeisiin päättyi 5.4. ja ELYn rahoitusyksikkö käsittelee hakemukset kokouksessaan 2.5., jonka jälkeen hakemukset tuodaan sihteeristön/MYRrin käsiteltäväksi. Haetuissa ESR hankkeissa ei ole tällä kertaa esitettynä ulkopuolista kuntarahoitusta. Seuraavaan hakuohjeistukseen on hyvä
kuitenkin lisätä toimijoille muistutus, että hakijat jättäisivät samaan aikaan
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EURA -hakemuksen jättämisen kanssa myös hakemuksensa kuntarahoittajille
(sekä lisätä mahdollisesti linkki kuntaraha -hakuun).
Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja Marko Muotio kävi läpi seuraavalle
ESR -haulle yhteistyössä K-P liiton edustajan kanssa pohdittuja teemoja.
Läpileikkaavaksi teemaksi ehdotetaan alueen työvoimatarpeeseen vastaamista
ja työllisyyden edistämistä, jota toteutetaan sekä TL 3 että TL 4 kautta
o Toimintalinjalla 3 edistetään työvoimapoliittisin keinoin yritysten työvoiman saantia (nuoret ja ikääntyvä työvoima)
o Toimintalinjan 4 toimenpitein tehostetaan nuorten siirtymistä nopeammin työelämään
Keskustelua käytiin myös mahdollisesta oppisopimuskoulutuksen sisällyttämisestä toimenpidevalikoimaan (noussut erityisesti yritysten puolelta esille nopeana keinona työvoimapulaan).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö
1) merkitsi tiedoksi päättynyttä hakua koskevan katsauksen
2) hyväksyi esitetyt ESR hakua koskevat teemat täydennettynä oppisopimuskoulutuksella vietäväksi edelleen MYRrin hyväksyttäväksi.
---
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5.4.2019/§8

8 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus (EAKR+valtio)
vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä 15 156 000 €. Vuoden 2019 alussa saatu
vuosien 2019-2020 valtuus on 5 976 000 €, eli kaikkiaan yritystukiin osoitettu
valtuus on yhteensä 21 132 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-26.3.2019 (Yrtti2 raportti)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR myöntövaltuus 2014-2020
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä

kpl
241
152
7
159
31

€
27 658 927
21 132 000
14 580 484
342 182
14 922 666
6 551 516

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (58,5 %) on kohdistunut pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 24,4 %, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 11,7%, ja uuden liiketoiminnan
luomiseen 9,1 %. Toimialoittain tarkasteltuna eniten rahoitusta on kohdentunut metalli- ja elintarvikealoille.
Yritystukien avulla on alueelle syntynyt 224 uutta työpaikkaa (joista naistyöpaikkoja 60). Uusista syntyneistä työpaikoista 24 on t&k -työpaikkoja (joista 1
naistyöpaikka). Hankkeiden toteuttamisen on arvioitu lisäävän yritysten liikevaihtoa noin 34,4 milj. € ja kasvattavan vientiä noin 10,3 milj. €.
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi, ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Henrik Granqvist kävi läpi yritystukiin osoitetun rahoituksen käyttötilannetta ja rahoituksen kohdentumista. Käsittelyssä on tällä hetkellä 11 hakemusta, joissa tukea on haettu yhteensä noin 1,2 milj. €. Mikäli käsittelyssä olevat lasketaan pois, niin rahoitusta on jäljellä uusille hankkeille tällä hetkellä
noin 4,4 milj. €.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen MYRrille tiedoksi saatettavaksi.
---
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5.4.2019/§9

9 § MUUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille nostetut
asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita.
---
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2.5.2019/§10

10 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön vuoden 2019 kokousaikatauluksi on alustavasti sovittu seuraava:
Sihteeristö
5.6.2019
5.9.2019
5.11.2019
MYR
17.4.2019
19.6.2019
19.9.2019
20.11.2019
Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
5.6.2019 klo 9.30. MYR kokoontuu seuraavat kerrat 17.4. ja 19.6.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään alustavasta suunnitelmasta poiketen torstaina 6.6.2019 klo 9.00.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen muutosta valittamalla.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

