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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 

 

Kokousaika   Torstai 10.3.2022 klo 9.30-11.15 

Kokouspaikka  Teams -kokous  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Kaiponen Jyrki (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Ylikangas Timo (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kangas Mikko Rosenqvist Olli Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus  

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

Rahikka Marjo Isosaari Piia           Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri  Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville  Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Mäkinen Terhi  Saksa Tom  Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut 

 

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-

sentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

Olli Rosenqvist (pykälien 7 ja 8 esittely)  Keski-Pohjanmaan liitto 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 

Jyrki Kaiponen  Tuija Puumala 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Timo Ylikangas  Teppo Rekilä 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 1/2021  10.3.2022 § 1 

 

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Valtuustokaudelle 2021-2025 nimetty maakunnan yhteistyöryhmä on ko-

kouksessaan 27.10.2021 nimennyt yhteistyöryhmälle sihteeristön ja sihteeris-

tön pysyvät asiantuntijat.  

 

Kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seu-

tukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön ko-

kouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnä-

olo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden 

edustajalla. 

 

Sihteeristö voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa myös asiakohtaisia asiantun-

tijoita. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Todetaan osallistujat sekä kokouksen 

laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Sihteeristön päätös: Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi.  

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 2  

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Sihteeristön pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantar-

kastajaa. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi 

sähköisen menettelyn kautta.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat 

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ylikangas ja 

Teppo Rekilä. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 3 

 

3 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS  

 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toi-

meenpanosta annetun lain (756/2021) 19 §:n mukaan maakunnassa on alue-

kehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun 

ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yh-

teistyöryhmä toimii EU:n yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppa-

nuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan osalta. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR) laaditaan työjärjestys, jonka maakun-

tahallitus vahvistaa. Työjärjestyksen laatiminen perustuu lakiin alueiden ke-

hittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 

(756/2021) ja sitä täydentävään toimeenpanoasetukseen (797/2021). 

Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt laaditun 

työjärjestyksen kokouksessaan 15.12.2021 § 5. 

 

 

Maakuntahallituksen 17.1.2022 vahvistama maakunnan yhteistyöryhmän 

työjärjestys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 4 

 

4 § SIHTEERISTÖN KIRJALLISEN MENETTELYN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Sihteeristön 8/2021 kokous järjestettiin käyttämällä ns. kirjallista menettelyä 

ajalla 26.-30.11.2021. Kirjallisen menettelyn pöytäkirja varmennetaan sihtee-

ristön seuraavassa kokouksessa. 

 

Kirjallisessa menettelyssä jokaisen sihteeristön varsinaisen jäsenen 

(tai hänen estyneenä ollessaan varajäsenen) tuli vastata kirjallisesti 

sähköpostitse, hyväksyykö hän kirjallisella menettelyllä tehdyn päätösesityk-

sen. Kirjallisella menettelyllä tehty esitys tulee hyväksytyksi, mikäli kaikki 

sihteeristön jäsenet hyväksyvät tehdyn esityksen. 

 

Kaikki sihteeristön varsinaiset jäsenet hyväksyivät kirjallisella menettelyllä 

tehdyn esityksen annettuun eräpäivään mennessä. 

 

 

Kirjallisen menettelyn pöytäkirja on toimitettu sihteeristölle esityslistan mu-

kana. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy kirjallisella me-

nettelyllä ajalla 26.-30.11.2021 järjestetyn sihteeristön kokouksen 8/2021 

pöytäkirjan. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi kirjallisella menettelyllä ajalla 26.-

30.11.2021 järjestetyn sihteeristön kokouksen 8/2021 pöytäkirjan. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 5 

 

5 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Rahoitustilanne 

Käydään läpi EAKR- ja ESR-rahoituksen käyttötilanne (jäljellä oleva val-

tuus) rahoittajittain. Yritystukien tilanne käsitellään erikseen seuraavassa py-

kälässä. 

 

- EAKR/K-P liitto 

- ESR/K-S ELY 

 

Päättyneet ja avautuvat EAKR ja ESR -haut 

Keski-Pohjanmaan liitolla oli EAKR-haku avoinna ajalla 1.11.-5.12.2021. 

Kyseisessä haussa rahoitusta oli jaettavana enää hyvin rajallisesti (noin 

250 000 €). Hakemuksia saatiin 4, jotka ovat käsiteltävänä tässä sihteeristön 

10.3. kokouksessa. Keski-Suomen ELY-keskuksella avoinna ollut ESR-haku 

päättyi 31.1.2022. Haussa ei jätetty Keski-Pohjanmaalle kohdistuvia hake-

muksia.  

 

Kokouksessa kuullaan suunnitelmat mahdollisista vielä avattavista ohjelma-

kauden 2014-2020 hauista.  

 

Muita ajankohtaisia asioita 

Ohjelmakauden 2014-2020 vuotta 2021 koskeva kansallinen vuosikertomus 

on valmistelussa (TEM, muut ministeriöt ja alueet) ja viedään käsiteltäväksi 

kevään 2022 seurantakomiteaan. 

 

Ohjelmakauden 2014-2020 toimeenpanoa on jatkettu niin, että hankkeita on 

mahdollista toteuttaa aikaisemman 31.8.2023 sijaan 31.12.2023 saakka. 

 

Muut esille otetut asiat 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 6 

 

6 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 

 

Laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitii-

kan toimeenpanosta 797/2021 § 23 määritellään maakunnan yhteistyöryh-

män tiedonsaannista. Välittävän toimielimen on toimitettava yhteistyöryh-

mälle säännöllisesti yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja teh-

dyistä yritystukipäätöksistä.  

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toi-

meenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 yhteensä 21 132 000 €. Lisäksi yritystukiin on yhteistyöryhmän 

23.2.2021 hyväksymässä toimeenpanosuunnitelmassa kohdennettu REACT-

EU elvytysvaroja (EAKR+valtio) yhteensä 2 240 000 €, joista käyttöön on 

saatu 2 034 000 €.   

 

Keski-Suomen ELY keskus on saanut lisäksi loppuvuodesta 2021 käyttöönsä 

noin 4,7 milj. € REACT- EU lisärahoituksen, josta Keski-Pohjanmaan koh-

distettu lisävaltuus on 650 000 €.    

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-31.10.2021 (Yrtti2 raportti 2.3.2022 /K-S 

ELY) 

kpl € 

Haetut EAKR yritystuet yhteensä  351 43 947 158 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 (ml. 

REACT-EU valtuus) 

 23 166 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 238 25 812 638  

Kielteiset päätökset  43  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudjetoitu 

EAKR+valtio -valtuus 

 2 524 747 

Jäljellä oleva valtuus, kun huomioitu uudelleenbud-

jetoidut varat 

 -121 891 

Jäljellä oleva valtuus, kun huomioitu loppuvuodesta 

saatu 650 000 € lisäraha 

 528 109 

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 31.10.2021 ti-

lanteesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

4) Myönnetyt av. indikaattorit 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (51,9 %) on kohdistunut pk-yri-

tysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistä-

miseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian 

ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 
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20,1 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 9,6 % ja yritysten innovaatiotoimin-

nan vahvistamiseen samoin 9,6 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskit-

tymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen 

ei ole yritystuki rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %).  

REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen eri-

tyisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta 

kohdentunut 8,5 % eli 2 203 670 €. 

 

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 % 

on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR-hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tie-

topalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/).  

 

Kokouksessa kuullaan K-S ELY-keskuksen katsaus yritystukien rahoitusti-

lanteesta.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.  

--- 

Kokouksessa esitelty uusi ajankohtaisempi yhteenveto yritystukien käyttöti-

lanteesta ja sitä koskevat taulukot on toimitettu pöytäkirjan liitteenä.   
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 7 

 

7 § TAITEEN JA KULTTUURIN JULKINEN/YKSITYINEN KUMPPANUUS VETELIN TAIDE-

KARTANO YRITTÄJYYS (311419) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja:  TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 

Erityistavoite:  1.1. Uuden liiketoiminnan luominen 

Päähakija:   Vetelin kunta 

Toteutusaika:  1.1.2022-31.12.2022 

Toteuttamisalue:  Veteli 

Kokonaiskustannukset:  49 540 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto  

 

Hankkeen tavoitteena on luoda taiteen ja kulttuurin alalle uusi matalan kyn-

nyksen public/private partnership - toimintamalli, jonka avulla aloittavat 

taide- ja kulttuurialan yrittäjät voivat luoda harrastuksestaan ja yhdistystoi-

minnastaan elinkeinon.  

 

Hankkeen toteutuspaikka on Vetelin Taidekartano, joka on toiminut jo koko 

2000-luvun yhdistysten ja harrastepiirien edullisena/ilmaisena kokoontumis-

tilana ja tapahtumien järjestämispaikkana. Hankkeen aikana Taidekartanon 

tiloja myös uudistetaan taide - ja kulttuurialan yrittäjyyteen ja tapahtumien 

järjestämiseen soveltuviksi.  

 

Hankkeen seurauksena Taidekartano tunnetaan yhtenä Suomen keskeisim-

mistä taiteen ja kulttuurin ammattikeskittymistä, uusia yrittäjiä hakeutuu 

alalle ja Taidekartano toimii vuosittain kansallisen tason taide- ja kulttuu-

rialan tapahtuman järjestämispaikkana. 

 

 

Hankkeen valintamuistio on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Aluekehityssuunnittelija Olli Rosenqvist esittelee hankkeen.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö puoltaa hankkeen 

rahoittamista ehdolla, että Keski-Pohjanmaan liitolla on käytettävissään tar-

vittava myöntövaltuus hankkeen rahoittamiseksi. Tämä edellyttää, että liitto 

saa pienempänä toteutuneista hankkeista palautuneen myöntövaltuuden ke-

vään 2022 uudelleenbudjetoinnin (TEM) kautta käyttöönsä. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Päätösesitystä täydenne-

tään OKM:ltä pyydettävällä lausunnolla, jonka tulee olla hanketta puoltava.   

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista ehdolla, että 

Keski-Pohjanmaan liitolla on käytettävissään tarvittava myöntövaltuus hank-

keen rahoittamiseksi. Tämä edellyttää, että liitto saa pienempänä toteutu-
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neista hankkeista palautuneen myöntövaltuuden kevään 2022 uudelleenbud-

jetoinnin (TEM) kautta käyttöönsä. Lisäksi hankkeesta pyydetään OKM:ltä 

lausunto, jonka tulee olla hanketta puoltava.  

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 8 

 

8 § RETKIBUSSI -VIHREÄMPI MATKAKETJU (311440) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja:  TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 

Erityistavoite:  2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 

edistäminen 

Päähakija:   Kokkolanseudun Kehitys Oy 

Toteutusaika:  1.2.2022-31.8.2023 

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  136 500 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto  

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hankkeessa 

pilotoituja runkoreittejä ja rakentaa näistä eteenpäin eri liikennevälineitä hy-

väksikäyttäviä toimivia vihreämpiä matkaketjuja. Tavoitteena on saada nämä 

matkaketjut kehitettyä sellaisiksi, että liikennöitsijät löytävät niistä itselleen 

uuden ansaintakeinon sekä uusia yhteistyöverkostoja matkailuyrittäjistä.  

 

Vihreämpien matkaketjujen myötä yksityisautoilu matkailukohteisiin vähe-

nee, mikä tekee liikkumisesta kohteiden lähistöllä turvallisempaa, vähentää 

päästöjä sekä helpottaa pysäköintiä kohteiden usein ahtailla pysäköintialu-

eilla. Myös kohteiden saavutettavuus paranee, sillä kaikilla ei ole mahdolli-

suutta oman auton käyttöön.  

 

Retkibussi – Vihreämpi matkaketju -hanke edesauttaa matkailuyritysten sekä 

kulttuuritoimijoiden omien, että yhteisten vihreämpien tuote- ja palvelupa-

kettien kehittämistä ja innovatiivista uusien palveluiden luomista, kun saavu-

tettavuus helpottuu. Hanke verkostoi ja yhdistää palvelun tarjoajat.  

 

Hankkeen valintamuistio on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Aluekehityssuunnittelija Olli Rosenqvist esittelee hankkeen.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö puoltaa hankkeen 

rahoittamista. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Sihteeristö puoltaa hank-

keen rahoittamista. Rahoittajan tulee huolehtia, että  

1. hanke toteuttaa de minimis -sääntelyä 

2. hanke on maakuntahallituksen hyväksymän matkailustrategian toimeenpa-

nosuunnitelman mukainen. 

 

Hankkeesta järjestettiin suullinen äänestys rahoittajan esityksen ja sihteeris-

tön puheenjohtajan täydentävän esityksen välillä. Äänestyksen voitti sihtee-

ristön puheenjohtajan esitys.  
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Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista. Rahoittajan 

tulee huolehtia, että  

1. hanke toteuttaa deminis -sääntelyä 

2. hanke on maakuntahallituksen hyväksymän matkailustrategian toimeenpa-

nosuunnitelman mukainen. 

--- 

 
Anne Polso poistui väliaikaisesti kokouksesta § käsittelyn aikana. 

Olli Rosenqvist poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen. 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 9 

 

9 § LESTIJOEN BIOKESKUS-JALOSTAMO (311440) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite:  3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

Päähakija:   YritysKannus Oy 

Toteutusaika:  1.2.2022-30.9.2022 

Toteuttamisalue:  Kannus, Toholampi, Lestijärvi 

Kokonaiskustannukset:  60 500 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto  

 

Lestijoen biokeskus –hankkeen keskeisenä tavoitteena on tutkia ja selvittää 

biojalostustoimintaan keskittyvän investoinnin perusta ja mahdollisuudet alu-

eellisen kehittämisen näkökulmasta sekä uusiutuvan energian tuotannon ja 

käytön näkökulmasta. 

 

Hankkeessa perehdytään Lestijokilaakson jätevedet keräävän ja edelleen kä-

sittelevän puhdistamon materiaalivirtoihin sekä alueella vahvan elintarvike-

tuotannon ja raakapuun jalostajien orgaanisten ylijäämä- ja jätemateriaalivir-

toihin raaka-aineina. 

 

Lopputuotoksena hankkeesta saadaan tutkittua tietoa mahdollisuuksista ja 

vaikutuksista Kannuksen kaupungissa sijaitsevan Lestijokilaakson jätevesiä 

keräävän ja käsittelevän puhdistamon yhteyteen kaavoitettavalle biotuotekes-

kukselle. 

 

Hankkeen valintamuistio on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala esittelee hankkeen.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei puolla hank-

keen rahoittamista. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista.  

--- 

 
Ville Honkala poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja 

sitä koskevan päätöksenteon ajaksi. 

Anne Polso palasi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 10 

 

10 § DIGI2B – DIGITALISAATIO BISNESAJURINA (311365) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja:  TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite:  5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Päähakija:   Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Toteutusaika:  1.3.2022-31.8.2023 

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  139 160 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto  

 

Hankkeessa luodaan tiekartta ja tuottomalli yrityksille digitalisaatioprojek-

tien vaatimien resurssien ja potentiaalisen tuoton arviointiin liiketoiminnassa. 

Tähän tiekarttaan liittyy tiiviisti digitalisaatiostrategia, joka tarkoittaa suunni-

telmallista ja kokonaisvaltaista liiketoiminnan arviointia uusia projekteja 

aloittaessa.  

 

Hankkeen myötä syntyneen tiedon avulla pystytään jatkossa suunnittelemaan 

ja arvioimaan digi -projekteja realistisella ja mahdollisimman helppokäyttöi-

sellä tavalla. Hanke vastaa haasteeseen, jossa digi -projektien etujen mittaa-

minen ja resurssien viisas käyttäminen on vaikeaa. Muutamien negatiivisten, 

eli tuottamattomien, digitalisaatio -projektien jälkeen yritys helposti jättäytyy 

uusista projekteista ja näin ollen jää kehityksessä jälkeen. Hankkeessa aute-

taan yrityksiä tekemään kannattavia päätöksiä digitalisaation saralla. 

 

Hankkeen valintamuistio on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Aluekehityssuunnittelija Mikko Kangas esittelee hankkeen.  

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö puoltaa hankkeen 

rahoittamista. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista. 

--- 
Ville Honkala palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.  
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 11 

 

11 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN KÄYNNISTYMINEN 

 

Valtioneuvosto hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- 

ja rakennepolitiikan ohjelman 21.10.2021 ja päätti sen toimittamisesta Eu-

roopan komissiolle. Komission päätöstä Suomen ohjelman hyväksymisestä 

odotetaan kevään 2022 aikana.  

 

Keski-Pohjanmaalle ohjelmavaroja on koko ohjelmakaudella 2021-2027 

kohdentumassa seuraavasti: 

 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR+valtio) 32 173 335 € 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+valtio)  14 943 409 € 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF+valtio)  19 688 086 € 

Yhteensä    66 804 830 € 

 

Keski-Pohjanmaan vuosien 2021-2022 rahoituskehys on seuraava (milj. €). 

 

 EAKR valtio EAKR+valtio 

2021 1,930 0,965 2,895 

2022 3,445 1,722 5,167 

Yhteensä 5,375 2,687 8,062 

 ESR valtio ESR+valtio 

2021 1,094 0,514 1,608 

2022 1,096 0,515 1,611 

Yhteensä 2,190 1,029 3,219 

 

Keski-Pohjanmaan rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022 (pl. JTF) hyväk-

syttiin maakunnan yhteistyöryhmässä 15.12.2021. 

 

Ohjelman vuosien 2021-2022 EAKR ja ESR+ myöntövaltuudet sekä kestä-

vää kaupunkikehittämistä koskevat myöntövaltuudet on jaettu välittävien toi-

mielinten käyttöön 10.2.2022.  

 

Kokouksessa käydään läpi suunnitelmat uuden ohjelmakauden hakujen käyn-

nistymisestä ml. kestävä kaupunkikehittäminen ja muu ajankohtainen ohjel-

man käynnistymiseen liittyvä. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/cb727e75-d9a6-4f55-8ad3-0545cc357191

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 1/2022 (10.3.2022) 17 

 

 

Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 12 

 

12 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN ALUEELLISET INDIKAATTO-

RITAVOITTEET 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi maakuntia toimittamaan 17.12.2021 men-

nessä maakuntakohtaisesti EAKR – ja ESR indikaattoritavoitteet ohjelma-

kaudelle 2021-2027.  

 

Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat yhteistyössä 

valmistelleet avainindikaattoreita koskevat tavoitetasot ohjelmakaudelle 

2021-2027. 

 

Esityslistan mukana on toimitettu  

1. Keski-Pohjanmaan EAKR-indikaattoritavoitteet ohjelmakaudelle 2021-

2027 

2. Keski-Pohjanmaan ESR-indikaattoritavoitteet ohjelmakaudelle 2021-

2027 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 13 

 

13 § OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN RAHASTO (JTF), KESKI-POHJANMAAN ALUEELLI-

NEN SUUNNITELMA 

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto) on osa kokonaisuutta, 

jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraalius-tavoitteensa 2050 mennessä 

kaikkien maiden osalta. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen liittyvän 

siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen 

työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. 

 

Jokainen maakunta laatii oman oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman. 

Keski-Pohjanmaan suunnitelma ”Keski-Pohjanmaan maakunnan siirtymä-

suunnitelma vähähiiliseen energiatalouteen” on valmisteltu Keski-Pohjan-

maan liiton johdolla yhdessä laajan asiantuntijaryhmän kanssa.   

 

EU:n komission hyväksyttäväksi lähetettävää Keski-Pohjanmaan alueellista 

oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa (JTF) on valmisteltu syksyn 2021 

ja kevään 2022 aikana komission sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden 

mukaan. Suunnitelmien hyväksymisprosessi komissiossa tapahtuu huhti-ke-

säkuussa 2022. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy 1.7.2022.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.9.2021 myöntänyt 19 688 086 euroa 

Keski-Pohjanmaan JTF-suunnitelman toteuttamiseen. 

 

Esityslistan mukana on jaettu Keski-Pohjanmaan alueellinen oikeudenmukai-

sen siirtymän suunnitelma.  

 

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä esittelee kokouksessa asiaa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 14 

 
14 § KESKI-POHJANMAAN KASVUOHJELMAN 2022-2023 VALMISTELU 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Pohjanmaan maakun-

tastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 marraskuussa 2021. Maa-

kuntaohjelman ensimmäinen kahden vuoden kehittämisjakso toimeenpannaan 

(TOPSU) Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmalla vuosille 2022-2023.  

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 

on keskipohjalaisten yhteinen näkemys maakunnan kehittämisen tulevaisuu-

den tavoitetilasta, strategisista linjauksista ja tavoitteista sekä keinoista, joilla 

nämä tavoitteet saavutetaan. Se perustuu maakunnan mahdollisuuksiin ja tar-

peisiin, kulttuuriin ja erityispiirteisiin ja on valmisteltu osallistavassa proses-

sissa yhteistyössä maakunnan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.  

 

Maakuntaohjelmaan on liitetty mukaan myös maakunnan älykkään erikoistu-

misen keskeiset strategiset painopisteet, jotka edistävät maakunnan osaamista, 

erikoistumista ja kilpailukykyä ja ovat edellytys Euroopan unionin alue- ja tut-

kimusrahoitusvälineiden käytölle. Älykkään erikoistumisen tavoitteet on yh-

teensovitettu maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa osana valmisteluproses-

sia. Erillisessä Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on ku-

vattu tarkemmin älykkään erikoistumisen mahdollisuuksia, haasteita ja tavoit-

teita. 

 
Valmistelun tavoitteena on tuottaa suunnitelma, jolla toimeenpannaan maakun-
taohjelman 2022-2025 ”Hyvinvoiva kestävän kasvun maakunta” ensimmäinen 
jakso (2022-2023) nopeasti ja tehokkaasti. Olennaista on, että kukin teema-
ryhmä tarkastelee ja tunnistaa teeman näkökulmasta osaksi kasvusuunnitelmaa: 
 
1) Toimet, joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä 

 
2) Toimet, joilla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyden hoi-

toa työvoimareservin kasvattamiseksi maakunnassa 
 
3) Toimet, joilla parannetaan maakunnan veto- ja pitovoimaisuutta 

 
4) Toimet, joilla parannetaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja turvalli-

suutta 
 

Teemaryhmä kirjaa pohdinnan tulokset esitykseksi liitettäväksi maakunnalli-

seen kasvuohjelmaan. 

 

Kasvuohjelma antaa perusteet EU-ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen toi-

meenpanolle sekä kansallisten rahoitusinstrumenttien kohdentamiseksi tunnis-

tettuihin kasvun lähteisiin. 

 

Kasvuohjelman laatiminen käynnistetään 15.03.2022 klo 09.00–12.00 pidet-

tävällä yhteisellä teemaryhmien aloituskokouksella (teams). Aloituskokouk-

sen ja teemaryhmätyöskentelyn jälkeen teemaryhmät jatkavat työskentelyä 
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omissa kokouksissaan maalis-huhtikuun aikana tavoitteena saattaa teemaryh-

män esitykset valmiiksi 30.4.2022 mennessä. Teemaryhmä Osaavaa työvoi-

maa Keski-Pohjanmaalle koostuu Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle 

neuvottelukunnasta ja kokoontuu oman aikataulun mukaisesti.  

 

Keski-Pohjanmaan liitto kokoaa maakunnan kasvuohjelman valmiiksi touko-

kuun 2022 aikana.  

 

Tavoitteena on, että kasvuohjelma on valmisteltu siten, että se voidaan käsi-

tellä maakunnan yhteystyöryhmän sihteeristössä 20.5.2022 ja maakunnan yh-

teistyöryhmässä 31.5.2022. Maakuntahallitus käsittelee valmistellun kasvuoh-

jelman kesäkuun 2022 kokouksessaan. 

 

Teemaryhmät  

Keski-Pohjanmaan liitto on pyytänyt alueen toimijoita nimeämään 9.3.2022 

mennessä edustajansa seuraaviin työryhmiin:  

 

1. Teemaryhmä: TKI ja älykäs erikoistuminen 

2. Teemaryhmä: Elinvoima ja saavutettavuus  

3. Teemaryhmä: Maaseutu 

4. Teemaryhmä: Ennakointi ja tilannekuva 

5. Teemaryhmä: Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle  

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee kokouksessa asiaa. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 15 

 

15 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT  

 

Keski-Suomen ELY-keskus esitteli maakunnan yhteistyöryhmässä 

15.12.2021 valmistelussa olevaa Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaa 

2022. Strategia kattaa Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Sata-

kunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. 

 

Strategia pitää sisällään yritysrahoitusta koskeva yleiset ja maakuntakohtaiset 

painotukset.  

 

Strategia on valmistunut ja voimassa 10.1.2022 alkaen toistaiseksi. 

Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaa 2022 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 15 

 

16 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Sihteeristö 1/2022  10.3.2022 § 17 

 

17 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KO-

KOUS 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatau-

luksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:  

 

Sihteeristö  MYR 

10.3.   

14.4.  26.4. 

17.5.  31.5. 

6.9.  22.9. 

11.10  27.10. 

24.11.  8.12. 

 

 

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voi-

daan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

26.4.2022 klo 9.30. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 26.4.2022 klo 

9.30. 

---    
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MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS (maakunnan yhteistyöryhmä) 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain  

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta 

toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) 

 

§ 44 Muutoksenhaku  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella ilman sitä edeltä-

vää oikaisuvaatimusvaihetta. 

 

Seurantakomitean tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ja tämän lain 21 § 3 momentissa tarkoi-

tettuihin maakunnan yhteistyöryhmän lausuntoja koskeviin päätöksiin ei saa hakea erikseen muu-

tosta valittamalla. 

 

 

Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA 

 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella.  

 

Muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset: 

 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

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 so-

pimuksen 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. 
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