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Kokousaika
Kokouspaikka

tiistai 17.5.2022 klo 9.30–10.39
Teams -kokous

Jäsen
varajäsen
Kaiponen Jyrki (puheenjohtaja)
Ylikangas Timo (varapuheenjohtaja)
Mutka Marita
Rekilä Teppo
Kangas Mikko
Rosenqvist Olli
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Keinänen Jukka
Liedes Irma
Wacklin Sirkku
Herlevi Anna-Maija
Polso Anne
Pakkala Jukka

Taho
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Luoma-Tokoi Miia, sihteeri

Keski-Pohjanmaan liitto

Läsnä pysyvät asiantuntijat
Rahikka Marjo
Isosaari Piia
Jylhä Petri
Kauppinen Minna
Honkala Ville
Niinistö Jussi
Mäkinen Terhi
Saksa Tom

Kokkolan kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kannuksen kaupunki
Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut
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Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon).
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Outi Hakunti (4 § esittely)

Keski-Pohjanmaan liitto

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jyrki Kaiponen
puheenjohtaja

Miia Luoma-Tokoi
pöytäkirjanpitäjä

Irma Liedes
Pöytäkirjan tarkastajat

Sirkku Wacklin
Pöytäkirjatarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus
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17.5.2022 § 1

1 § LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valtuustokaudelle 2021–2025 nimetty maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 27.10.2021 nimennyt yhteistyöryhmälle sihteeristön ja sihteeristön pysyvät asiantuntijat.
Kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäolo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden
edustajalla.
Sihteeristö voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
Todetaan osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Sihteeristön päätös:
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---
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17.5.2022 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sihteeristön pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi
sähköisen menettelyn kautta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Sihteeristön päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Liedes ja Sirkku Wacklin.

---
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17.5.2022 § 3

3 § MYÖNTÖVALTUUDEN SIIRTO

Keski-Suomen ELY-keskus sai tammikuussa 2022 ELY-keskuksen kautta
kanavoitaviin EAKR yritystukiin Keski-Pohjanmaalle TL 1 uudelleenbudjetointivaltuutta 250 000 euroa.
Kyseinen UB valtuus oli edellisen ohjelmakauden myöntövaltuutta. Yritystukien osalta edellisen ohjelmakauden 2014–2020 haku päättyi 31.10.2021.
Myöntövaltuus oli käytettävissä ainoastaan vanhan yritystukilain (9/2014)
nojalla saapuneisiin hakemuksiin.
Vuoden vaihtuessa tilanne muuttui myös väliaikaisen tukiohjelman osalta ja
tukea ei valitettavasti ole mahdollista myöntää ohjelmakauden 2014–2020
mukaisiin hankkeisiin enää tänä vuonna.
Yllä olevista tekijöistä johtuen K-S ELY ei pysty sitomaan ks. valtuutta
EAKR-yritystukiin, joten nyt esitettään myöntövaltuuden siirtoa Keski-Pohjanmaan liitolle.
Asian esittelijänä Irma Liedes, Keski-Suomen ELY.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy Keski-Suomen
ELY-keskuksen, Keski-Pohjanmaan EAKR rahoitusvaltuuskehyksen TL 1
(EAKR, 2014–2020) 221 757 € siirron Keski-Pohjanmaan liitolle ja asian
edelleen vietäväksi maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Sihteeristön päätös:
Sihteeristö hyväksyi Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Pohjanmaan
EAKR rahoitusvaltuuskehyksen TL 1 (EAKR, 2014–2020) 221 757 € siirron
Keski-Pohjanmaan liitolle ja asian edelleen vietäväksi maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

---
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17.5.2022 § 4

4 § KESKI-POHJANMAAN KASVUOHJELMA VUOSILLE 2022-2023

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa on uudistettu ja se tullaan jatkossa tuntemaan sekä käsittelemään Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmana.
Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2022–2023 ajoittuu Uudistuva ja
Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmakauden alkuun ja sillä toimeenpannaan
maakuntaohjelman 2022–2025 ”Hyvinvoiva kestävän kasvun maakunta” ensimmäinen jakso.
Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma on koottu, suunniteltu ja valmisteltu yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman 2022–2025 kehittämispainotusten ja niitä läpileikkaavien
tavoitteiden mukaiset teematyöryhmät kokoontuivat kevään aikana pohtimaan tulevan kahden vuoden aluekehittämisen tärkeitä painotuksia ja toimenpiteitä. Ne on nyt koottu uudeksi Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmaksi
vuosille 2022–2023.
Kasvuohjelma antaa perusteet EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen
toimeenpanolle sekä kansallisten rahoitusinstrumenttien kohdentamiseksi
tunnistettuihin kasvun lähteisiin.
Keski-Pohjanmaan liitto tarkentaa kasvuohjelmaa saamansa palautteen pohjalta.
Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman luonnoksen vuosille 2022–2023 esittelee
Keski-Pohjanmaan liiton strategiapäällikön sijainen Outi Hakunti.
Ehdotus kasvuohjelmaksi vuosille 2022–2023 on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn kasvuohjelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös:
Käytiin tarvittava keskustelu ja sihteeristö hyväksyi esitetyn kasvuohjelman
vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.

--Outi Hakunti saapui § käsittelyn ajaksi kokoukseen.
Timo Ylikangas saapui kokoukseen § käsittelyn aikana
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17.5.2022 § 5

5 § EAKR YRITYSTUKIEN TILANNEKATSAUS OHJELMAKAUDELLA 2021–2027

Laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 § 23 määritellään maakunnan yhteistyöryhmän tiedonsaannista. Välittävän toimielimen on toimitettava yhteistyöryhmälle säännöllisesti yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja tehdyistä yritystukipäätöksistä.
Keski-Suomen ELY-keskus avasi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmakauden EAKR-yritysrahoitushaun maaliskuussa. Ensimmäisessä haussa
käytettävissä olevaa rahoitusta oli 1,125 milj. €. Tukia haettiin yli 2 milj. €.
Päätöksiä tuista ei ole vielä tehty.
Irma Liedes (K-SELY) kertoo tämänhetkisen EAKR yritystukien tilanteen.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös:
Käytiin tarvittava keskustelu ja merkittiin tiedoksi.

---
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17.5.2022 § 6

6 § AVOINNA OLEVIA JA TULEVIA HAKUJA
EAKR ja ESR+
Heti kun EURA2021 järjestelmä avautuu.
Haut avautuivat esityslistan lähettämisen jälkeen.
ESR+ haku 16.5–31.8
EAKR-haku 13.5–29.6
Kansallinen AKKE rahoitus
Keski-Pohjanmaalla on haettavana AKKE-rahoitusta hallituksen aluekehittämispäätöstä ja Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.
Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 50 000 euroa ja korkeintaan 80 %
hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta ja
hankkeiden on päätyttävä 31.12.2023 mennessä. Haku on auki jatkuvana hakuna 2022.

Interreg Aurora
Ohjelman ensimmäinen hakukierros on avoinna 21.6.–23.8.2022. Ensimmäisellä kierroksella ovat avoinna kaikkien toimintalinjojen alaiset erityistavoitteet:
Älykäs ja kestävä kasvu
• älykäs erikoistuminen, tutkimus ja innovointi
• pk-yritysten kilpailukyky
Vihreä ja kestävä siirtymä
• ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• luonnon suojelu ja monimuotoisuus
• kestävä liikenne
Koulutus, kulttuuri ja kestävä matkailu
• koulutus ja elinikäinen oppiminen
• kulttuuri ja kestävä matkailu
Parempi ja kestävämpi rajat ylittävä yhteistyö
• rajat ylittävä valmiuksien parantaminen
Auroran ohjelma-alueeseen kuuluvat seuraavat alueet:
• Suomesta Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
• Ruotsista Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland
• Norjasta Troms og Finnmark ja Nordland
• sekä kaikista kolmesta maasta Saamelaiskäräjät
Hankkeessa tulee olla mukana kumppaneita vähintään kahdesta maasta. EUmaista tulevat hankekumppanit voivat saada Interreg-rahoitusta korkeintaan
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65 prosenttia hankkeen budjetista, minkä lisäksi suomalaisten kumppaneiden
on mahdollista hakea kansallista vastinrahoitusta Lapin liitosta.
Lisätietoja täällä: https://www.keski-pohjanmaa.fi/news,interreg-aurora-ohjelman-ensimminen-hakukierros-avautuu-keskuussa.html

Tässä kohtaa tehtiin esityslistaan kaksi lisäystä:
Sirkku Wacklin kertoi maaseuturahaston hakuaikatauluista.
Hanketukien valintajakso päättyy 30.9.
Yritystukien hakujaksot päättyvät 31.7 ja 31.10.
Elpymisvarojen hakujaksot päättyvät 15.8. ja 15.10 (maatilainvestoinnit ja
yritystuet).
Teppo Rekilä kertoi JTF hakutilanteesta. Edelleen on tavoite päästä 1.7 aloittamaan. Kaustisella järjestetään 31.5. JTF -info toimijoille. Vielä on valmistelussa se, onko info live -tilaisuus vai hybridi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.

---
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17.5.2022 § 7

7 § MUUT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Täydentävä ESR & REACT-EU ESR-haku
Keski-Suomen ELY-keskuksen täydentävä ESR & REACT-EU ESR -haku
Länsi-Suomen alueelle oli avoinna 30.3 - 9.5.2022. Haun tarkoituksena oli
myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva ESR:n ohjelmakauden
2014–2020 alueellinen sekä REACT-EU-rahoitus mahdollisimman täysimääräisesti toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen. Haussa jätettiin
Keski-Pohjanmaan osalta hakemuksia yhteensä 8 kappaletta. Näistä 5 on uusia hankkeita koskevia hakemuksia ja kolmessa hakemuksessa haetaan jatkoaikaa ja tähän perustuvaa lisärahoitusta.
Tavoitteena on valmistella hakemukset ennen lomakautta ja tuoda sihteeristön käsiteltäväksi kesäkuun aikana. (Mahdollinen ylimääräinen kokousasia
käsitellään § 9).

ESR+ hakuinfot
Länsi-Suomen ESR+ haku aukeaa toukokuun aikana. Ensimmäisessä haussa
ovat mukana erityistavoitteet 4.1. Polkuja töihin ja 4.2. Uutta osaamista työelämään. Muiden erityistavoitteiden osalta haut on tarkoitus avata syksymmällä 2022 –> alustava aikataulu on ilmoitettu Länsi-Suomen hakuaikojen
suunnitelmassa.
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää hakuinfon maanantaina 23.5. Teamsin
välityksellä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake: Rakennerahastottilannetietoa ESR-hakuun.

Yritysrahoitusinfot
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kevään 2022 aikana kolme samansisältöistä EAKR-yritysrahoitusinfoa Teamsin kautta.
Länsi-Suomen ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen EAKR-yritysrahoitusinfo järjestettiin torstaina 28.4.
Infossa tutustutaan yritysten kehittämisavustukseen ja sen hakemiseen ja
kuullaan myös pk-yritysten neuvontapalvelusta. Muut tulevat koulutuspäivät
ovat: 17.5. ja 14.6. Sekä lisäksi on yksi ruotsinkielinen infotilaisuus: 25.5.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake: Rakennerahastot - Länsi-Suomen
yritysrahoitusinfo.

Interreg-tapahtuma kesäkuussa
Skellefteåssa järjestetään 7.–8. kesäkuuta tapahtuma juhlistamaan Interreg
Botnia Atlantica ja Interreg Nord -ohjelmien saavutuksia sekä verkostoitumistilaisuus uudesta Interreg Aurora -ohjelmasta kiinnostuneille toimijoille.
Konferenssin tarkempi ohjelma ja linkki rekisteröitymiseen löytyvät täältä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fa9bc958-8d3d-4a7b-ba84-be42daca0039

www.vismasign.com

Keski-Pohjanmaan liitto

MYR sihteeristö 3/2022 (17.5.2022)

11

Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitot järjestävät maakuntien hanketoimijoille yhteisen työpajan Vaasassa 6. kesäkuuta sekä yhteiskuljetuksen Skellefteån-konferenssiin. Työpajan tarkoituksena on antaa
hanketoimijoille mahdollisuus verkostoitua ja informoida toisiaan hankkeistaan ja hanketuloksistaan sekä keskustella ideoistaan tulevaisuutta ajatellen.
Työpaja ja kuljetukset (bussi, laiva) ovat osallistujille maksuttomia, mutta
majoitus on kustannettava itse. Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen päättyi
5.5.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.

---
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17.5.2022 § 8

8 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut
asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin ettei esille otettu muita asioita.

---
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17.5.2022 § 9

9 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatauluksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:
Sihteeristö
17.5.
13.6 uusi lisätty kokous
6.9.
11.10
24.11.

MYR
31.5.
22.9.
27.10.
8.12.

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Esitetään pidettäväksi ylimääräinen
kokous viikolla 24, jossa käsitellään täydentävässä ESR & REACT-EU ESRhaussa tulleet hankehakemukset.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään maanantaina
13.6.2022 klo.14.00. Todettiin lisäksi, että syksyn 2022 kokouksia tullaan
todennäköisesti siirtämään hakujen avautumisen viivästyttyä. Syksyn aikataulua täsmennetään 13.6 kokouksessa.

---
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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 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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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 15 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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