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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 

 

Kokousaika   torstai 13.10.2022 klo 8.16–9.54 

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 (poistui 8.49) Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Katja Kivioja , sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

Rahikka Marjo Isosaari Piia           Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri  Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville  Jussi Niinistö  Kannuksen kaupunki 

Oravainen Jukka   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  Katja Kivioja   

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Marko Muotio  Irma Liedes 

Pöytäkirjan tarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 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 Marko Muotio ja Irma Liedes. 
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 3 

 

3 § MUUTOKSET SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON 

 

Kannuksen kaupungilla on pysyvän asiantuntijan paikka maakunnan yhteis-

työryhmän sihteeristössä.  

 

Kannuksen kaupunki on esittänyt seuraavaa muutosta sihteeristön kokoonpa-

noon:  

 

Uusi edustaja Entinen edustaja 

Jukka Oravainen Ville Honkala 

Kehitysjohtaja Yritysasiamies 

 

Uusi varaedustaja  Entinen varaedustaja  

  Ville Honkala Jussi Niinistö 

  Yritysasiamies Kaupunginjohtaja 

 

 

Keski-Pohjanmaan liitto esittää seuraavia muutoksia edustukseensa: 

 

Uusi varapuheenjohtaja Entinen varapuheenjohtaja 

Teppo Rekilä Timo Ylikangas  

Elinvoimajohtaja Kehittämispäällikkö  

 

Uusi edustaja Entinen edustaja 

Kaj Nordbäck Marita Mutka  

Suunnittelujohtaja Strategiapäällikkö 

 

Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja 

Reijo Kiviniemi Teppo Rekilä 

Aluesuunnittelupäällikkö Elinvoimajohtaja 

 

Uusi edustaja Entinen edustaja 

Timo Ylikangas Mikko Kangas 

Kehittämispäällikkö Aluekehityssuunnittelija 

 

Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja 

Katja Kivioja Olli Rosenqvist 

Aluekehityssuunnittelija Aluekehityssuunnittelija 

 

Muutokset sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään muutosesitys tiedoksi ja vie-

dään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. 

 

Sihteeristön päätös:  

Merkitään muutosesitys tiedoksi ja viedään edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmän hyväksyttäväksi. 
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 4 

 

4 § POLKU IT-YRITTÄJYYTEEN (311723) 

   

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma 

  Toimintalinja: TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen 

  Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

  Toteutusaika: 1.9.2022-31.12.2023 

  Toteuttamisalue: Kokkola 

  Kokonaiskustannukset: 194 820 €  

 

  Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä sekä oppimista 

tukevia IT-yrittäjyyden toimintamalleja sekä kulttuuria. Hanke etsii keinoja 

synnyttää konkreettisen tekemisen kautta uusia IT-alan yrityksiä Keski-Poh-

janmaan alueelle. 

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan Keski-

Pohjanmaan nuorten mahdollisuudet toimia IT-yrittäjinä omalla alueellaan 

sekä luodaan mahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille käynnistää IT-

alan yritystoimintaa. 

 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti ovat: 

- suunnitella, kehittää ja pilotoida IT-yrittäjyyttä tukevat toimintamallit ja 

prosessit alueellisesti. 

- integroida IT-startup toiminta osaksi alueellista startup-kulttuuria 

- kehittää toimintamalleja alueellisten TKI-tulosten hyödyntämissä uusien 

yritysten perustamisessa 

- toimia aktiivisesti alueellisen startup-kulttuurin kehittäjänä. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 

   

  Keski-Pohjanmaan liiton elinvoimajohtaja Teppo Rekilä esittelee  

hankkeen. 

 

Rahoittajan esitys: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista Keski-Poh-

janmaan alueellisin EAKR-varoin esityslistan mukana toimitetusta valinta-

esityksestä ilmenevien perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: 

Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin 

EAKR-varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien 

perusteluin.  
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 5 

 

5 § KASE BILETTI - BIOKAASULIIKETOIMINNAN EKOSYSTEEMI TILOJEN JA TEOLLISUU-

DEN INTRESSINÄ (311742) 

 

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja: TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 

  Päähakija:  Lestijärven kunta 

  Toteutusaika: 1.9.2022-31.8.2023 

  Toteuttamisalue: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli 

  Kokonaiskustannukset: 77 196 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen ajatuksena on tukea Kaustisen seutukunnan biokaasutuotannon 

kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa. Ideana on luoda toimintamalli ja 

sitä tukevat tukitoiminnot, jotta hankealueella (ja hankkeen kokemusten pe-

rusteella koko Keski-Pohjanmaalla) voidaan toteuttaa maatilakokoluokkaa 

isompia investointikelpoisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia biokaasulai-

toksia. 

 

Hankkeen tavoitteena on: 

• Vauhdittaa seudullisen biokaasutuotannon kehittämissuunnitelman täytän-

töönpanoa, jossa painopisteenä on tukea maatilojen verkostoihin perustuvien 

biokaasutuotantolaitosten syntymistä; 

• Luoda toimijoiden eli maatilojen ja paikallisten yritysten hyväksymä toi-

mintamalli biokaasutuotantolaitokselle. Toimintamallissa syötteitä toimitta-

vat ja sen energia- ja ravinnetuotannosta hyötyvät samanaikaisesti useat maa-

tilat (vrt. ns. tilakohtaiset ratkaisut); 

• Vahvistaa alueellista biokaasutuotantoa energiamurrostilanteessa sitoutta-

malla toimijat toimintamallia tukevien sopimusten ja sitoumusmallien avulla; 

• Parantaa biokaasutuotannon teknistaloudellista toteutettavuutta huomioi-

malla yksittäistä maatilaa laajemmat tuotanto ja käyttöskenaariot (teollisuus, 

liikenne, yhdyskuntaenergia); 

• Vauhdittaa ja vahvistaa Oikeudenmukaisen Siirtymän toteuttamista Keski-

Pohjanmaalla ja edistää osaamisen ja työvoiman siirtymistä turpeen tuotan-

nosta uusiutuvan energian tuotantoon. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 

Keski-Pohjanmaan liiton elinvoimajohtaja Teppo Rekilä esittelee hankkeen. 

 
Rahoittajan esitys: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista Keski-Poh-

janmaan alueellisin EAKR-varoin esityslistan mukana toimitetusta valinta-

esityksestä ilmenevien perusteluin. 

 

Sihteeristö kävi aiheesta keskustelua.  
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Sihteeristön puheenjohtajan täydentävä esitys:  

Hankkeen tulisi olla toteuttamisalueeltaan maakunnallinen, jotta tulokset 

ovat käyttöönotettavissa koko maakunnan alueella.   

 

 

Sihteeristön päätös:  

Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin 

EAKR-varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien 

perusteluin, sillä edellytyksellä että hanketta toteutetaan maakunnallisesti, 

jotta sen tulokset ovat käyttöönotettavissa koko maakunnan alueella.  
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 6 

 

6 § SINIKETTUJEN KESTÄVÄN KOON KEHITYSHANKE 2022-2023 (SINIKEKO) (311747) 

 

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja: TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen 

ja hyödyntäminen (EAKR) 

  Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

  Päähakija:  Kannuksen tutkimustila Luova Oy 

  Toteutusaika: 1.9.2022-31.8.2023 

Toteuttamisalue: Ylimaakunnallinen hanke (Alajärvi, Evijärvi, Hal-

sua, Ilmajoki, Kannus, Kauhajoki, Kokkola, Kors-

näs, Kruunupyy, Kauhava, Kaustinen, Lappajärvi, 

Lestijärvi, Maalahti, Närpiö, Pedersören kunta, 

Perho, Pietarsaari, Toholampi, Uusikaarlepyy, 

Vaasa, Veteli, Vöyri, Luoto, Mustasaari) 

  Kokonaiskustannukset: 149 500 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeessa on tavoitteena kehittää 2017–2018 kehitettyä sinikettujen pai-

noindeksi-menetelmää (Body Mass Index, BMI) varten tehokas mittaustyö-

kalu, joka mahdollistaisi kaikkien Suomen nahkottavien sinikettujen kustan-

nustehokkaan BMI-mittaamisen. Tavoitteena on kehittää laite, joka soveltuu 

sekä nahkottavien eläinten että siitoseläinten BMI mittaukseen. Tavoitteena 

on myös, että samalla laitteella voidaan tehdä muita sinikettutilan työvaiheita 

(esimerkiksi eläinten lopettaminen). 

   

Hankkeessa syntyy runsaasti mittaustietoa suomalaisten sinikettujen lihavuu-

desta sekä nahkottavilla eläimillä että siitoseläimillä. SiniKeko -hanke tuot-

taa myös uutta tietoa niin sanotusta ”Ruttukettu” -ilmiöstä, jonka vuoksi tur-

kiselinkeino on viime vuosina saanut paljon negatiivista julkisuutta. Hank-

keen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää siniketun terveyttä ja hyvinvoin-

tia kehittämällä siniketun kasvukäyrä eläimen koon näkökulmasta kestäväksi 

ja sopusuhtaiseksi. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton elinvoimajohtaja Teppo Rekilä esittelee  

hankkeen. 

 

Rahoittajan esitys: Sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien perusteluin. 

 

Sihteeristö kävi keskustelua asiasta.  

 

Sihteeristön päätös:  

Sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista esityslistan mukana toimitetusta 

valintaesityksestä ilmenevien perusteluin.  
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--- 
Anne Polso poistui kokouksesta 8.49 

 

 

Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 7 

 

7 § 3K – KESTÄVÄN KASVUN KESKI-POHJANMAA I: KESTÄVÄÄ OSAAMISTA JA OSAAMI-

SEN JOHTAMISTA (101075) 

 

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen  

rakennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja: TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 

  Erityistavoite: 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin  

parantaminen   

Päähakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

  Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2022 

  Jatkoaika:  1.1.-31.12.2023 

Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa  

  Kokonaiskustannukset: 411 297 €  

    (150 345 € lisärahoitus) 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen päämääränä on edistää yrityksen osaamispääomaan ja sen jatku-

vaan uudistamiseen rakentuvaa kilpailukykyä ja kasvua. Henkilöstövoimava-

ralähtöisen ajattelun nähdään tukevan työn tuottavuutta, työelämän laatua ja 

työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteeseen pyritään edistämällä yritysten joh-

don ja työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiuksia. Hanke keskittyy yri-

tyksen tulevaisuuden osaamisen ennakointiin, henkilöstövoimavarojen tun-

nistamiseen, osaamisen ja osaajien varmistamiseen lisäämällä osaamisen joh-

tamisen taitoja, ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja rekrytointivalmiuksia, 

työhön sitouttamista ja edellytyksiä työurien pidentämiselle. Yrityskohtaisilla 

piloteilla ja kokeiluilla pyritään löytämään toimintatapoja ja työkaluja, uusia 

sosiaalisia innovaatioita, joilla em. tavoitteita edistetään ja joita voidaan le-

vittää hyödynnettäväksi muissa alueen yrityksissä.  

 

Tuensaaja on hakenut hankkeelle jatkoaikaa sekä lisärahoitusta hankesuunni-

telman muutoshakemuksella 31.8.2022. Varsinainen hanke on aloittanut toi-

mintansa 1.8.2020 (käsitelty sihteeristössä 18.12.2019). Hanke on edennyt 

suunnitelman mukaisesti. Nyt haettavalla lisärahoituksella vuodelle 2023 alu-

eellisen osaamistarpeiden ennakointiin liittyvä lisätoimenpidekokonaisuus 

nähdään hyvänä ja tarpeellisena.  

 

Hankkeen lisärahoituksen valintamuistio on toimitettu esityslistan mukana. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee 

hankkeen.  
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Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa hank-

keen jatkoaikaa ja lisärahoittamista Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR-va-

roin esityslistan mukaan toimitetusta valintaesityksestä ilmenevien peruste-

luin.  

 

Sihteeristö kävi keskustelua asiasta.  

 

Sihteeristön päätös:  

Sihteeristö puoltaa hankkeen jatkoaikaa ja lisärahoittamista Keski-Pohjan-

maan alueellisin ESR-varoin esityslistan mukaan toimitetusta valintaesityk-

sestä ilmenevien perusteluin. 
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 8 

 

8 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE JA RAKENNEPOLITIIKAN OH-

JELMAN ALUEELLISEN RAHOITUSSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSILLE 2023-2024 

 

 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toi-

meenpanosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan maa-

kunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n 

3 momentissa tarkoitettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueelli-

nen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 

 

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjel-

man Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 toukokuussa 2022. Työ- ja elin-

keinoministeriön ohjeistus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n 

alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien val-

misteluun vuosille 2023–2024 (JTF:n osalta vuosille 2022–2024) saatiin 

23.6.2022. 

   

Rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen 

alueellinen kohdentaminen toimilinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomai-

sittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maa-

kunnittaisen kulmaluvun perusteella. Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi huo-

mioon varojen jakoa valmisteltaessa. Hallintoviranomaisella (TEM) on oi-

keus poiketa alueiden ehdotuksesta ohjelman täysipainoisen toteutumisen 

varmistamiseksi. Lisäksi suunnittelussa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta 

ja muusta julkisesta rahoituksesta. Rahoitussuunnitelmassa voidaan esittää 

myös mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan ja 

ilmoittaa tähän sovittu välittävä toimielin.  

 

Rahoitussuunnitelmassa käsitellään EAKR, ESR+ ja JTF-rahoitus. Kestävän 

kaupunkikehittämisen EAKR-osuutta ja valtakunnallisia teemoja ei käsitellä 

alueellisissa rahoitussuunnitelmissa. Kestävää kaupunkikehittämistä tukeviin 

toimenpiteisiin maakunnassa kohdennettava ESR+-rahoitus ilmoitetaan tau-

lukossa omassa sarakkeessaan toimintalinjan 4 erityistavoitteissa. Osarahoi-

tussuhteina käytetään muutoinkin ESR+:ssä käytettäviä osarahoitussuhteita. 

 

Maakuntien liitot vastaavat rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Valmistelu 

tehdään yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden kumppanien kanssa.  

 

 

Keski-Pohjanmaan vuosien 2023 ja 2024 (lisäksi JTF 2022) rahoituskehys on 

seuraava (milj.€): 
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 EAKR valtio EAKR+valtio 

2023 2,883 1,442 4,325 

2024 3,153 1,577 4,730 

yhteensä 6,036 3,019 9,055 

    

 ESR valtio ESR+valtio 

2023 1,831 0,860 2,691 

2024 1,401 0,658 2,059 

yhteensä 3,232 1,518 4,750 

    

 JTF valtio JTF+valtio 

2022 7,126 2,290 9,416 

2023 3,931 1,264 5,195 

2024 0,934 0,300 1,234 

yhteensä 11,991 3,854 15,845 

 

Vuosien 2023 ja 2024 rahoitussuunnitelmien laadinnassa tulee käyttää edellä 

esitettyjä EU- ja valtion osuuksia. EU-rahoitusosuus kattaa 60 % julkisesta 

rahoituksesta ja 40 % koostuu kansallisesta julkisesta rahoituksesta. Poik-

keuksena on ESR+ TL, jonka osalta EU-osuus on 95 %. Kansallisesta julki-

sesta rahoituksesta valtion vastinraha kattaa 75 % ja 25 % on kunta ja muuta 

julkista rahoitusta. 

 

Tämän lisäksi maakuntien tulee käyttää pääsääntöisesti myös TEM ohjeis-

tuksessa esitettyjä toimintalinja- ja erityistavoitekohtaisia prosenttiosuuksia. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä rahoitussuunnitelma vuosille 2023 

ja 2024, sekä JTF lisäksi vuodelle 2022, tulee toimittaa työ- ja elinkeinomi-

nisteriölle 31.10.2022 mennessä. 

 

Esityslistan mukana on toimitettu luonnos vuosien 2023 ja 2024 rahoitus-

suunnitelmaksi. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

Käsitellään asia ja viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttä-

väksi. 

   

  Sihteeristö kävi keskustelua asiasta.  

 

Sihteeristön päätös:  

Käsiteltiin asia ja viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttä-

väksi. 
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 9 

 

9 § EAKR-YRITYSTUKIEN TILANNEKATSAUS OHJELMAKAUDELLA 2021–2027 

 

 

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. 

 

 

Keski-Suomen ELY-keskus avasi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 oh-

jelmakauden EAKR-yritysrahoitushaun maalikuussa. Virallinen päätöksen-

teko ei ole vielä ollut teknisesti mahdollista EURA-järjestelmässä.  

 

 

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

lanteesta. 

 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.   

 

Sihteeristön päätös:  

Merkitään tiedoksi.   
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 10 

 

10 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

 

  Päättyneet ja avautuvat EAKR-haut 

 

Keski-Pohjanmaan liitolla oli EAKR-haku avoinna ajalla 13.5–29.6.2022. 

Haussa saatiin 7 hakemusta (hanke tai hankekokonaisuus), joille haettu ra-

hoitus oli yhteensä noin 3,3 milj. €. Hakemukset ovat valmistelussa ja tuo-

daan käsittelyyn seuraavaan sihteeristön kokoukseen ja tarvittavat viedään 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

 

 

Yhteensä haettu  3 301 896 

ET 1.1   2 167 480 

ET 1.2   1 134 416 

    

Hakuilmoituksessa ilmoitettu haettava valtuus:   

TL 1   2 723 791 

TL 2   1 185 209 

Yhteensä   3 909 000 

 

 

Seuraava Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-haku avautuu lokakuussa. 

 

Asiaa esittelee Keski-Pohjanmaan liiton elinvoimajohtaja Teppo Rekilä. 

 

➢ haettu 3,3milj. hakuaikana 7 hankekokonaisuutta, yhteensä 15 hanketta. 

Alustavasti valmistelijat pisteyttäneet. Pisteytyskokous tulossa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.   

 

Sihteeristön päätös:  

Merkitään tiedoksi.   
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 11 

 

11 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

EURA21-tietojärjestelmän osalta edelleen epävarmuutta käyttöönottoaika-

taulusta. Rahoittajia sitoo hankehakemuksien käsittelyprosessissa EURA21-

tietojärjestelmän käyttöönotto.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

Merkitään tiedoksi muut esille otetut asiat.  

 

Sihteeristön päätös: 

Merkitään tiedoksi muut esille otetut asiat.  
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Sihteeristö 5/2022  13.10.2022 § 12 

 

12 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KO-

KOUS 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatau-

luksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:  

 

Sihteeristö  MYR  

22.9 → 13.10 4.10 → 27.10 

1.11  17.11 

29.11  15.12 

 

 

 

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voi-

daan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

Sihteerille oikeus tarkastella seuraavien kokousajankohtien siirtoa ja toteu-

tusta tarpeen mukaan.  

 

Sihteeristön päätös: 

Sihteerille oikeus tarkastella seuraavien kokousajankohtien siirtoa ja toteu-

tusta tarpeen mukaan.  
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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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