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Kutsuttuina asiantuntijoina läsnä
Timo Ylikangas (6 § esittely)
Teppo Rekilä (7 § esittely)
Irma Liedes (9 § esittely)

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY

MYR puheenjohtajisto
MYR puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
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valtion viranomaiset
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Timo Sillanpää
Lauri Laajala
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Paula Erkkilä

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
__________________
Timo Sillanpää
MYR puheenjohtaja

________________
Miia Luoma-Tokoi
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
__________________
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26.4.2022 § 1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Sihteerinä kokouksessa toimii ohjelmakoordinaattorin vuorotteluvapaan sijainen
Miia Luoma-Tokoi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat.
2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---
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26.4.2022 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan valituille
pöytäkirjantarkastajille sähköisesti tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Jylhä ja Lauri
Laajala.

--Jussi Salminen saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.
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26.4.2022 § 3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän on nimennyt maakuntahallitus.
Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät henkilömuutokset
yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy maakuntajohtaja.
Maakuntajohtaja on päätöksellään 11.04.2022 hyväksynyt seuraavan KeskiPohjanmaan koulutusyhtymää koskevan jäsenmuutoksen MYR kokoonpanoon:
Entinen varajäsen
Anu Haapasalo
Asiakkuusjohtaja

Uusi varajäsen
Harri Lundell
Kehityspäällikkö

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi maakuntajohtajan
päätöksellä 11.4.2022 hyväksytty jäsenmuutos yhteistyöryhmän kokoonpanoon.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajan tekemä päätös
jäsenmuutoksesta.

---
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26.4.2022 § 6

Esityslistasta poiketen päätettiin § 6 käsitellä tässä kohtaa.
6 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN ALUEELLISET
INDIKAATTORITAVOITTEET
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi maakuntia toimittamaan 17.12.2021 mennessä
maakuntakohtaisesti EAKR – ja ESR indikaattoritavoitteet ohjelmakaudelle
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
Keski-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Timo Ylikangas (maakuntajohtaja
Jyrki Kaiponen esitteli asiaa Timon ollessa estyneenä) ja Keski-Suomen ELYkeskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelevät asiaa.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi.

---
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26.4.2022 § 4

4 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa kuullaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen katsaus ajankohtaisista
asioista.
-

Keski-Pohjanmaan energiamurroksen edistäminen
Saavutettavuuden edistäminen maakunnassa

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Käytiin tarvittava keskustelu ja merkittiin tiedoksi.

--Marko Muotio poistui kokouksesta § käsittelyn alussa.
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26.4.2022 § 5

5 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE JA RAKENNEPOLITIIKAN
OHJELMAN KÄYNNISTYMINEN
Yleistä
Euroopan komission odotetaan antavan lopullinen hyväksyntä ohjelmalle
loppukeväällä 2022.
Keski-Pohjanmaalle ohjelmavaroja on koko ohjelmakaudella 2021–2027
kohdentumassa seuraavasti:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR+valtio)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+valtio)
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF+valtio)
Yhteensä

32 173 335 €
14 943 409 €
19 688 086 €
66 804 830 €

Keski-Pohjanmaan vuosien 2021–2022 rahoituskehys on seuraava (milj. €).
EAKR
2021
1,930
2022
3,445
Yhteensä 5,375
ESR
2021
1,094
2022
1,096
Yhteensä 2,190

valtio

EAKR+valtio

0,965
1,722
2,687

2,895
5,167
8,062

valtio

ESR+valtio

0,514
0,515
1,029

1,608
1,611
3,219

Keski-Pohjanmaan rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2022 (pl. JTF)
hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmässä 15.12.2021.
Ohjelman vuosien 2021-2022 EAKR ja ESR+ myöntövaltuudet sekä kestävää
kaupunkikehittämistä koskeva myöntövaltuuden jakopäätös 10.2.2022.

Uuden kauden hakujen käynnistyminen Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan liitto järjesti 5.4.2022 hakuinfon, joka koskee EU:n
ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäistä EAKR-hakua. Kyseinen haku avautuu,
kun EURA2021-järjestelmä on valmis. Tämän hetken arvio järjestelmän
avautumisesta on vk 18.

Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitushauista ensimmäisenä avataan ELYkeskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin.
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Keski-Suomen ELY-keskus on avannut EAKR-yritysrahoitushaun.
Ensimmäinen haku oli 14.3 – 10.4.2022.
Hakemuksia Keski-Pohjanmaalle tuli 15 kpl. Päätöksiä hakuihin liittyen on
odotettavissa aikaisintaan vk 20.
Toinen haku on 11.4 – 31.5.2022.
Tästä seuraavat haut avautuvat aina edellisen loputtua. Hakujaksosuunnitelma
on nähtävissä rakennerahastot- verkkosivustolla.
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
julkishallinnon hyväksi,
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen,
2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen sekä
2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.
Yritystukien haussa alueiden tarkentavaa valintaperustetta ei ole otettu käyttöön.
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää yritysrahoitusinfoja kevään/ alkukesän
aikana, lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Länsi-Suomen yritysrahoitusinfot keväällä 2022 | Rakennerahastot

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

---
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26.4.2022 § 7

7 § OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN RAHASTO (JTF), KESKI-POHJANMAAN ALUEELLINEN
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
siirtymäsuunnitelma vähähiiliseen energiatalouteen” on valmisteltu KeskiPohjanmaan 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 huhtikesäkuussa 2022. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy 1.7.2022 (tavoite).
Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.9.2021 myöntänyt 19 688 086 euroa KeskiPohjanmaan JTF-suunnitelman toteuttamiseen.
Esityslistan mukana on jaettu Keski-Pohjanmaan alueellinen oikeudenmukaisen
siirtymän suunnitelma.
(Tullut sittemmin pieniä muutoksia TEM:n ohjeiden mukaan.)
Keski-Pohjanmaan liiton yhteyspäällikkö Teppo Rekilä esittelee kokouksessa
asiaa.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Käytiin tarvittava keskustelu ja merkittiin tiedoksi.

--Teppo Rekilä saapui § käsittelyn ajaksi kokoukseen.
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26.4.2022 § 8

8 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS

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 (käydään läpi § 11). Keski-Suomen ELY-keskuksella
oli avoinna ESR-haku, joka päättyi 31.1.2022. Haussa ei jätetty KeskiPohjanmaalle kohdistuvia hakemuksia.
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.
Länsi-Suomen täydentävä ESR + REACT-EU ESR-haku on avoinna 30.3. 9.5.2022

Muita ajankohtaisia asioita
Ohjelmakauden 2014–2020 toimeenpanoa on jatkettu niin, että hankkeita on
mahdollista toteuttaa aikaisemman 31.8.2023 sijaan 31.12.2023 saakka.

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämien EAKR-yritystukien tarkempi
tilanne on esitelty erillisessä pykälässä (§ 9)
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

---
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26.4.2022 § 9

9 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta 797/2021 § 23 määritellään maakunnan yhteistyöryhmän
tiedonsaannista. Välittävän toimielimen tulee toimittaa yhteistyöryhmälle
säännöllisesti yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja tehdyistä
yritystukipäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
myönnettäviin yritystukiin on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmissa 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 2 776 670 € (sisältää myös KeskiSuomen ELY-keskuksen kohdentaman ”puskurivaltuusosuuden”).
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.7.2014-31.12.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY)
Haetut EAKR yritystuet yhteensä
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU + valtio)
Kielteiset päätökset yhteensä
Toimintalinja 1 jäljellä
Jää sitomatta

kpl
353
243
45

€
42 961 421
26 385 398

221 757
221 757

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 31.12.2021
tilanteesta, joka sisältää:
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
4) Myönnetyillä avustuksilla tavoitellut indikaattoritulokset

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (54,7 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pkyritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 12,8 %,
uuden liiketoiminnan luomiseen 14,8 % ja yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistamiseen 7,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien
kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei ole
yritystuki rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,4 %).
REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen
erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta
kohdentunut 9,5 % eli 2 776 430 €.
Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 2 % on
kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR-hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea
monipuolisilla hauilla.
Keski-Suomen ELY-keskuksen Irma Liedes esittelee asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

--Pöytäkirjan mukana on toimitettu ajantasaisin tieto yritystukien tilanteesta.
Irma Liedes saapui § käsittelyn ajaksi kokoukseen.
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26.4.2022 § 10

10 § MAASEUTURAHASTON AJANKOHTAISKATSAUS

Kokouksessa kuullaan maaseuturahaston tilannekatsaus Keski-Pohjanmaalle.
Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY-keskuksesta esittelee asiaa.
Esityslistan mukana on jaettu tilannekatsaus -PowerPoint asiaan liittyen.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

---
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26.4.2022 § 11

11 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR-hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu (EU + valtio) tuki ylittää 500
000 € tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 500 000 € (EU +
valtio) tukea sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan
MYRriin.
Sihteeristö on kokouksessaan 10.03.2022 tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi
saatettavat hankepäätökset:
Hankkeen nimi

EAKR
Taiteen ja kulttuurin
julkinen/yksityinen
kumppanuus Vetelin
Taidekartano yrittäjyys
(311419)
Retkibussi - Vihreämpi
matkaketju (311428)
DIGI2B – Digitalisaatio
bisnesajurina (311365)
Lestijoen Biokeskusjalostamo (311440)

Päähakija
(osatoteuttajat
suluissa)

Päätös

Kokonaiskustannus
arvio

Vetelin kunta

myönteinen

49 540 €

Kokkolan seudun
Kehitys Oy
Centria
Ammattikorkeakoulu
Oy
YritysKannus Oy

myönteinen

136 500 €

myönteinen

139 160 €

kielteinen

60 500 €

Taiteen ja kulttuurin julkinen/yksityinen kumppanuus Vetelin Taidekartano
yrittäjyys
Hankkeen tavoitteena on luoda taiteen ja kulttuurin alalle uusi matalan
kynnyksen puplic/private partnership – toimintamalli, jonka avulla aloittavat
taide- ja kulttuurialan yrittäjät voivat luoda harrastuksestaan ja
yhdistystoiminnastaan elinkeinon.
Retkibussi - Vihreämpi matkaketju
Hankkeen tavoitteena on kehittää RetkiBussi Keski-Pohjanmaa –hankkeessa
pilotoituja runkoreittejä ja rakentaa näistä eteenpäin eri liikennevälineitä
hyväksikäyttäviä toimivia vihreämpiä matkaketjuja. Tavoitteena on saada nämä
matkaketjut kehitettyä sellaisiksi, että liikennöitsijät löytävät niistä itselleen
uuden ansaintakeinon sekä uusia yhteistyöverkostoja matkailuyrittäjistä.
DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina
Hankkeessa luodaan tiekartta ja tuottomalli yrityksille digitalisaatioprojektien
vaatimien resurssien ja potentiaalisen tuoton arviointiin liiketoiminnassa. Tähän
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tiekarttaan liittyy tiiviisti digitalisaatiostrategia, joka tarkoittaa suunnitelmallista
ja kokonaisvaltaista liiketoiminnan arviointia uusia projekteja aloittaessa.
Lestijoen Biokeskus-jalostamo
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tutkia ja selvittää biojalostustoimintaan
keskittyvän investoinnin perusta ja mahdollisuudet alueellisen kehittämisen
näkökulmasta sekä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön näkökulmasta.
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

--Erkki Huuki poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.
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26.4.2022 § 12

12 § MUUT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT

Valtakunnallisen osaamis- ja innovaatioverkostot -teeman hankehaku
auennut
Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun Valtakunnallinen Innovaatio- ja
osaamisverkostot (EAKR) -teemassa.
Haussa on mahdollisuus hakea valmisteluhankkeita liittyen uudistuvaan
valmistavaan teollisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä kestäviin ja
älykkäisiin elinympäristöihin. Teema luo paremmat valmiudet alueellisille TKItoimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja
yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja
rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa ohjelmia. Teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti
vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen.
Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita
ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja
liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen
uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja
nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laajaalaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian
käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.
Hakemukset jätetään EURA2021-järjestelmässä Etelä-Savon ELY-keskukselle
viimeistään 10.5.2022. Tässä haussa haetaan valmisteluhankkeita.
Lisätietoa hausta ja hakulomake löytyy: EURA 2021: Valtakunnallinen
Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) valmisteluhankkeet
Haku auki 1.4 – 10.5.2022
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.

--Jussi Salminen poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.
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26.4.2022 § 13

13 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA
KOKOUS
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatauluksi
vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:
Sihteeristö
17.5.
6.9.
11.10
24.11.

MYR
31.5.
22.9.
27.10.
8.12.

Tarvittaessa kokousaikatauluja voidaan muokata, ja tarvittaessa järjestää myös
ylimääräisiä kokouksia.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraavan kokouksen
päivämäärää tarkennetaan vielä myöhemmin.

Yhteistyöryhmän päätös: Seuraavan kokouksen aikataulua tarkennetaan
myöhemmin ja tiedotetaan asiasta, kun selviää Keski-Suomen ELY:n ESR
hankekäsittelyjen aikataulu ja niiden käsittelyn eteneminen sihteeristöön.

---
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MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS

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 edeltävää
oikaisuvaatimusvaihetta.
Seurantakomitean tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ja tämän lain 21 § 3 momentissa
tarkoitettuihin maakunnan yhteistyöryhmän lausuntoja koskeviin päätöksiin ei saa hakea erikseen
muutosta 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
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.
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This documents contains 21 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

authority to sign
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autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative
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firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial
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förvaltare

foresatte/verge
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Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/874ffd43-9b3f-4d56-a353-a20ef4433ab1

www.vismasign.com

