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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 

 

Kokousaika   tiistai 19.4.2022 klo 10.00–11.15 

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 

 

Luoma-Tokoi Miia, 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 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 

Jyrki Kaiponen  Miia Luoma-Tokoi 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Mikko Kangas   Marko Muotio 

Pöytäkirjan tarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 2/2021  19.4.2022 § 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 päätösvaltaiseksi. 

--- 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 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:  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kangas ja Marko Muotio 

--- 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 3 

 

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON 

 

 

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän on nimennyt maakuntahalli-

tus. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät henkilömuu-

tokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy maakuntajohtaja. 

  

Maakuntajohtajan päätöksellä 11.04.2022 on hyväksytty seuraava Keski-

Pohjanmaan koulutusyhtymää koskeva jäsenmuutos MYR kokoonpanoon: 

 

Entinen varajäsen  Uusi varajäsen 

Anu Haapasalo  Harri Lundell 

Asiakkuusjohtaja  Kehityspäällikkö 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 §  

 

4 § MAASEUTURAHASTON AJANKOHTAISKATSAUS  

 

 

Kokouksessa kuullaan Sirkku Wacklinin (POHELY) katsaus maaseuturahas-

ton ajankohtaisasioista Keski-Pohjanmaalla. 

 

 
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 

Sihteeristön päätös: Saadun ajankohtaiskatsauksen osalta käytiin keskuste-

lua ja asia merkittiin tiedoksi. 

--- 
 

  Kokouksessa esitelty yhteenveto on toimitettu pöytäkirjan liitteenä. 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 5 

 

5 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

 

Ajankohtaiset asiat 

 

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 

täydentävän hankehaun Länsi-Suomen alueella. Haun tarkoituksena on 

myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva ESR:n ohjelmakauden 

2014–2020 alueellinen sekä REACT-EU-rahoitus mahdollisimman täysi-

määräisesti toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen. 

 

Kokouksessa kuullaan K-S ELY -keskuksen katsaus avautuneeseen hakuun 

liittyen. 

 

Haku 

Länsi-Suomen täydentävä ESR + REACT-EU ESR-haku on avoinna 30.3. - 

9.5.2022 

 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Sirkku Wacklin poistui kokouksesta § käsittelyn alussa. 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 6 

 

6 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAKAUDEN KÄYNNISTYMINEN 

 

Uuden kauden hakujen avautuminen 

 

Keski-Pohjanmaan liitto järjesti 5.4.2022 hakuinfon, joka koskee EU:n ohjel-

makauden 2021–2027 ensimmäistä EAKR-hakua. Kyseinen haku avautuu 

huhtikuun aikana, kun EURA2021-järjestelmä on valmis. 

 

Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitushauista ensimmäisenä avataan ELY- 

keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin.   

  

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut EAKR-yritysrahoitushaun.  

Ensimmäinen haku oli 14.3 – 10.4.2022. 

Toinen haku on 11.4 – 31.5.2022. 

  

Ensimmäisessä hakujaksossa haettavana oli erityistavoite 1.3 Pk-yritysten 

kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. 

   

11.4.2022 avautuneessa haussa haettavana ovat erityistavoitteet: 

1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishal-

linnon hyväksi,  

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen,  

2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästö-

jen vähentäminen sekä  

2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen. 

 

Yritystukien haussa alueiden tarkentavaa valintaperustetta ei ole otettu käyt-

töön.   

 

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää yritysrahoitusinfoja kevään/ alkukesän 

aikana, lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

Länsi-Suomen yritysrahoitusinfot keväällä 2022 | Rakennerahastot 

   

 Hakujaksosuunnitelma on toimitettu esityslistan mukana ja on nähtävissä  

myös rakennerahastot- verkkosivustolla. 

   

Kokouksessa kuullaan K-S ELY-keskuksen ja K-P:n liiton katsaus avautu-

neisiin hakuihin liittyen. 

 

 

Muuta 

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun Valtakunnallinen Innovaatio- ja 

osaamisverkostot (EAKR) -teemassa. Haku 1.4 – 10.5.2022 
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-

kitään tiedoksi. 

 
 
Sihteeristön päätös: Saatujen katsausten osalta käytiin tarvittava keskustelu 

ja merkittiin tiedoksi. 

---  
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 7 

 

7 § KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITTÄMINEN 

 

 

  Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus ohjelmakaudella 2021–2027 

 

Kokkolan kaupunki on solminut valtion kanssa kestävän kaupunkikehittämi-

sen teeman mukaisen ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Sopimus-

yhteistyöllä kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteis-

toimintaverkostoja, vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään TKI-

toiminnan vaikuttavuutta. Valtio on tehnyt ekosysteemisopimuksen yhteensä 

16 kaupunkiseudun kanssa. 

 

Kokkolan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava 

ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Eu-

roopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. EAKR-tuen ja valtion tuen 

määrä on indikatiivisesti 560 000 €/v kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Rahoitus 

on erillään maakunnallisen kehyksen myöntövaltuudesta. 

 

Kokkolan kaupunki on nimennyt ekosysteemisopimukselle johtoryhmän, 

jossa ovat edustettuina Kokkolan kaupunki ja alueen koulutus- ja TKI-toimi-

jat, elinkeinoelämän ja aluehallinnon edustajat sekä keskeiset sidosryhmät. 

Keski-Pohjanmaan liitto toimii kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksen 

välittävänä viranomaisena. Rahoituslain (757/2021) 10 § mukaisesti Keski-

Pohjanmaan liiton on myönnettävä EAKR varoista rahoitus Kokkolan 

ekosysteemisopimuksen johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntä-

minen on lain ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mu-

kaisia. 

 

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hausta rahoitetut hankkeet tullaan 

tuomaan tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle. 

   

  Aluekehityssuunnittelija Mikko Kangas, sekä Kokkolan kaupungin Marjo  

Rahikka esittelevät kokouksessa asiaa. 

 

Rahoitusta esittelevä materiaali on jaettu esityslistan mukana. 

 
 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-

kitään tiedoksi. 

 
 

Sihteeristön päätös: Käytiin tarvittava keskustelu ja merkittiin tiedoksi. 

--- 
Kokouksessa esitetty Kokkolan kaupungin materiaali asiasta on toimitettu 

pöytäkirjan liitteenä. 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 8 

8 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin muina esille otettuina asioina Keski-Suomen 

ELY:ltä on jäämässä käyttämättä noin 220 000 € EAKR-myöntövaltuutta, 

joka voidaan siirtää Keski-Pohjanmaan liitolle jaettavaksi. Asia tuodaan sih-

teeristön käsiteltäväksi myöhemmin. 

--- 
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Sihteeristö 2/2022  19.4.2022 § 9 

 

9 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KO-

KOUS 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatau-

luksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:  

 

Sihteeristö  MYR 

19.4.  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 

17.5.2022 klo 9.30. 

 

Marko Muotio esitti muutoksen, että seuraavaa sihteeristön kokousta siirret-

täisiin, jotta saataisiin 9.5.2022 päättyvässä ESR haussa tulleet hakemukset 

sekä myöntövaltuuden kehysmuunnos seuraavaan sihteeristön kokoukseen 

käsiteltäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Muutettiin alkuperäistä esitystä ja päätettiin, että touko-

kuun kokousaikatauluja täsmennetään, sekä sihteeristön että MYR:n kokous-

ten osalta. Sihteeristön sihteeri ja K-S ELY:n Marko Muotio valtuutettiin sel-

vittämään asiaa ja täsmentämään aikatauluja.  

--- 
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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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