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Kokousaika
Kokouspaikka

maanantai 13.6.2022 klo 11.00–11.53
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

2

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu
päätöksentekoon).
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jyrki Kaiponen
puheenjohtaja

Miia Luoma-Tokoi
pöytäkirjanpitäjä

Anne Polso
Pöytäkirjan tarkastajat

Teppo Rekilä
Pöytäkirjatarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus
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13.6.2022 § 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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13.6.2022 § 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 Anne Polso ja Teppo Rekilä.

---
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13.6.2022 § 3

3 § YHDESSÄ VOIMAA OPINTOIHIN (107288)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Jatkoaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1.1.2022-31.8.2023
1.9.2023-31.12.2023
Kannus, Perho, Kaustinen, Kokkola
240 710 €
(57 769 € lisärahoitus)
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja ennakoivaa lähestymistapaa
opinnosta keskeyttämisen ehkäisyyn jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset
signaalit ilmenevät. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin
palveluihin erityisesti nuorille, yhdessä eri toimijoiden kanssa, niin että tasaarvo ja yhdenvertaisuus paranee heikossa asemassa olevien
kohdehenkilöiden osalta.
Tavoitteena on luoda toimintamalli koulutuksessa aliedustettuna oleville
kohdehenkilöille. Malli mahdollistaisi siirtymän peruskoulusta ammatilliseen
koulutukseen Voimastartin ja Voimavaravalmennuksen avulla niin, että he
voivat jatkaa ammatillisiin opintoihin ja myöhemmin työllistyä yhteiskunnan
tasa-arvoisina toimijoina.
Tuensaaja on hakenut hankkeelleen jatkoaikaa sekä lisärahoitusta
hankesuunnitelman muutoshakemuksella 8.5.2022. Varsinainen hanke on
aloittanut toimintansa 1.1.2022 (käsitelty 24.11.2021 sihteeristössä). Hanke
on jo osoittanut tarpeellisuutensa ja jatkoajan kustannukset ovat varsin
kohtuulliset.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa
hankkeen jatkoaikaa ja lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESRvaroin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien
perusteluin.
Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Rahoittajan tulee
huolehtia, että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä noudatetaan TEM: n
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antamaa ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahastoohjelman päättymiseen liittyvistä aikatauluista.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen jatkoaikaa ja
lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin. Lisäksi
rahoittajan tulee huolehtia, että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä
noudatetaan TEM: n antamaa ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 rakennerahasto-ohjelman päättymiseen liittyvistä aikatauluista.

---
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13.6.2022 § 4

4 § TATU, TAHTOA JA TUKEA OPINTOIHIN (107687)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1.8.2022-31.12.2023
Kannus
70 003 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja opinnoista
keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin luonnonvaraaloilla. Hankkeessa kehitetään opintojen aikaista tukea, huomioiden
luonnonvara-alan opiskelun, sekä kausiluontoisuuden vaihtelut.
Tavoitteena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kuten harrastuspalveluita
tuottavien organisaatioiden, kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoiden,
sosiaalitoimen, seurakuntien, paikallisen etsivän nuorisotyön ja
työpajatoiminnan sekä opiskeluhuollon ja erityisen tuen toimijoiden kanssa.
Hankkeessa luodaan verkostoyhteistyössä toimintamalleja, joilla tunnistetaan
ja tuetaan opiskelijoiden sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä
toimijuutta.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö ei puolla
hankkeen rahoittamista esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevien perusteluin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.

---
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13.6.2022 § 5

5 § ART IN BUSINESS (107690)

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu
1.9.2022-31.8.2023
Kokkola
131 893 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön
hyödyntäen luovuus- ja tulevaisuusajattelua.
Toiminnan tavoitteina on:
1) Alueen yritysten strategisen työn, työhyvinvoinnin,
henkilöstöjohtamisen, rekrytoinnin, osaamisen kehittäminen ja
tunnistaminen sekä vuorovaikutuksen tukeminen luovuus- ja
tulevaisuusajattelun keinoin.
2) Vahvistetaan yritysten kasvua ja kehitystä sekä alueen yritysten
resilienssiä muuttuvissa maailmantilanteissa.
3) Kehitetään työelämää tukevia ja taidelähtöisiä työpaketteja sekä
tulevaisuus-skenaariotyökalu.
Hankkeen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin luovuus- ja
tulevaisuusajattelu voisi tukea yrityksen kehittymistä. Yrityksille tarjotaan
työpajapaketteja, joiden kehittämistyö ja sisältö kartoitetaan
yksityiskohtaisesti tutustumalla yrityksen olemassa olevaan
toimintakulttuuriin.
Hanke parantaa mikro- ja pk-yritysten reagointikykyä muuttuvissa tilanteissa
sekä auttaa etsimään aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää strategiatyötä.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa
hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.
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Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista KeskiPohjanmaan alueellisin ESR-varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.

---
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13.6.2022 § 6

6 § SUSTAINCHANGE – VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ PKYRITYKSISSÄ (107694)

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:

Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 9 REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (ESR)
12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Centria-ammattikorkeakoulu
1.9.2022-31.12.2023
Ylimaakunnallinen hanke (Halsua, Kannus,
Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi,
Luoto, Pedersören kunta, Perho, Pietarsaari,
Toholampi, Uusikaarlepyy, Veteli)
221 533 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä pk-yritysten tietoisuutta
vastuullisuudesta, kykyä johtaa tehokkaammin ja vastuullisesti
muutostilanteissa sekä viestiä heidän vastuullisuustoimistaan. Hanke pyrkii
tukemaan vihreää siirtymää alueella sekä kehittämään ja ylläpitämään
paikallisen alueen kilpailukykyä, erityisesti COVID-19 pandemian jäljiltä.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa
hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.
Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Rahoittaja huolehtii, että
hankkeessa kerrytetään kuntarahaa myös Pohjanmaan maakunnan alueelta
kuntien osallistumisen suhteessa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista KeskiPohjanmaan alueellisin ESR-varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevien perusteluin. Lisäksi esitetään että rahoittaja
huolehtii, jotta hankkeessa kerrytetään kuntarahaa myös Pohjanmaan
maakunnan alueelta kuntien osallistumisen suhteessa.

---
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13.6.2022 § 7

7 § LUMOUS – LUONTO- JA MONITAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT OSALLISUUDEN
TUKENA (107697)

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
(ESR)
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu
1.9.2022-31.8.2023
Kokkola
134 653 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa keskitytään luontolähtöisten ja monitaidelähtöisten menetelmien
tarjoamiin mahdollisuuksiin edistää kohderyhmän osallisuutta. Hankkeessa
pyritään löytämään alueelle uudenlaisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen
vaarassa olevien osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen
konkreettisten luonto- ja taidelähtöisten toimintojen avulla.
Hankkeessa muotoillaan osallistujien kanssa uudenlaista palveluprosessia ja
toimintamallia, joka edesauttaa osallisuutta omassa elämässä ja paikallisessa
yhteisössä, parantaa hyvinvointia sekä edistää toimintakykyä.
Hankkeen toiminnot vahvistavat hankkeen kautta syntyneen
yhteistyöverkoston ja palvelutuottajien sekä osallistujien verkostoitumista ja
luo synergiaetua eri toimijoiden välille.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö ei puolla
hankkeen rahoittamista esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevien perusteluin.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.

---
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13.6.2022 § 8

8 § YHDESSÄ OHJATEN (104968)

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Jatkoaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkolan Kaupunki
1.8.2019-31.12.2022
1.1.2023-31.12.2023
Kokkola
348 000 €
(82 500 € lisärahoitus)
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia
työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden
edistämiseksi. Hanke tukee alueen työllisyyttä monipuolisesti. Osaavaa
työvoimaa tarvitaan ja työllisyysaste on alhainen.
Lisärahoitus ja jatkoaika. Hanke on käsitelty sihteeristössä 6.6.2019 ja MYR
19.6.2019. Lisärahoituksella ja lisäajalla tiivistetään pää- ja osatoteuttajan
yhteistyötä mm. hanketoiminnan kehittämisessä ja palkkatukityöntekijöiden
ohjauksessa. Hanke on tähän asti tukenut alueen työllisyyttä monipuolisesti.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittaja/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa
hankkeen jatkoaikaa ja lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESRvaroin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien
perusteluin
Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Rahoittajan tulee
huolehtia, että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä noudatetaan TEM: n
antamaa ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahastoohjelman päättymiseen liittyvistä aikatauluista.
Sihteeristön päätös:
Sihteeristö puoltaa hankkeen jatkoaikaa ja lisärahoittamista KeskiPohjanmaan alueellisin ESR-varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevien perusteluin. Lisäksi rahoittajan tulee huolehtia,
että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä noudatetaan TEM: n antamaa
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ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman
päättymiseen liittyvistä aikatauluista.

--Piia Isosaari poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja
sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Timo Ylikoski poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen.
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13.6.2022 § 9

9 § KPEDU REKRY (105450)

Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Jatkoaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1.3.2020-31.12.2022
1.1.2023-31.12.2023
Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho
550 928 €
(168 600 € lisärahoitus)
Keski-Suomen ELY-keskus

Kpedu Rekry -hankkeen tarve on noussut esiin Keski-Pohjanmaan alueen
työnantajien viestitettyä jo pitkään rekrytointiongelmistaan. KeskiPohjanmaan maakunnan kannalta on aivan ydinkysymyksiä, kuinka saamme
mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme kiinnitettyä alueen
työpaikkoihin, ja vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla.
Kpedu Rekry -hankkeen päämääränä on edistää ja nopeuttaa KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoiden siirtymistä työelämään.
Tuensaaja on hakenut hankkeelleen jatkoaikaa sekä lisärahoitusta
hankesuunnitelman muutoshakemuksella 3.5.2022. Hanke on käsitelty
sihteeristössä 3.12.2019 ja MYR 18.12.2019. Hankkeessa kehitetty
rekrytointipalvelu on osoittautunut varsin tarpeelliseksi ja jatkoajan
kustannukset ovat kohtuulliset.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee
hankkeen.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa
hankkeen jatkoaikaa ja lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESRvaroin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien
perusteluin
Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys: Rahoittajan tulee
huolehtia, että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä noudatetaan TEM: n
antamaa ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahastoohjelman päättymiseen liittyvistä aikatauluista.
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Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen jatkoaikaa ja
lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-varoin esityslistan
mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin. Lisäksi
rahoittajan tulee huolehtia, että hankkeen jatkoaikaa myönnettäessä
noudatetaan TEM: n antamaa ohjeistusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 rakennerahasto-ohjelman päättymiseen liittyvistä aikatauluista.

--Piia Isosaari palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.
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13.6.2022 § 10

10 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

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

---
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13.6.2022 § 11

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

Uusi
22.9
1.11
29.11

MYR
22.9.
27.10.
8.12.

Uusi
4.10
17.11
15.12

Syksyn aikataulua on ollut tarve muuttaa hankehakujen viivästymisen
vuoksi. Ehdotukset uusista kokouspäivämääristä yllä. MYR: n kokousten
päivämäärät on jo alustavasti hyväksytty 31.5.2022 kokouksessa.

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta
voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Hyväksytään uusi alustava
kokousaikataulu loppuvuodelle 2022.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin uusi alustava kokousaikataulu
loppuvuodelle 2022.

---
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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 19 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 19 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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