
Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2022 (29.11.2022) 1 

 

   

 

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

 

Sihteeristö 6/2022    PÖYTÄKIRJA  

  

Kokousaika: Tiistai 29.11.2022 klo 9.30-11.30 

Kokouspaikka: Teams kokouksena  

 

Käsitellyt asiat:   

 

1 § LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .................................................................................................................. 3 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ................................................................................................................ 4 

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

JOHTAMISTA .......................................................................................................................................................................... 5 

4 § YRITYSTEN MUUTOSKYVYKKYYS, VIHREÄ SIIRTYMÄ JA DIGITALISAATIO LÄNSI-SUOMESSA 

(107758) ...................................................................................................................................................................................... 6 

5 § TYÖLLISTYMISPOLUT (200995) ................................................................................................................................... 8 

6 § ROBOPOP, HEALTHLAB JATKUVAN OPPIMISEN KEHITTÄMISEN YMPÄRISTÖNÄ (200210) ................... 9 

7 § LAATUA ETÄOPISKELUUN (200427) ......................................................................................................................... 10 

8 § EAKR-YRITYSTUKIEN TILANNEKATSAUS OHJELMAKAUDELLA 2021-2027 .............................................. 11 

9 § OIKEUDEN MUKAISEN SIIRTYMÄN RAHASTON (JTF) AJANKOHTAISKATSAUS ..................................... 12 

10 § CAP SUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNE ................................................................................................ 13 

11 § ALUEKEHITTÄMISEN KESKUSTELUT 2023 ......................................................................................................... 14 

12 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN AVOINNA OLLEET HAUT 2022 JA ALUSTAVA 

HAKUAIKATAULU VUODELLE 2023 ............................................................................................................................... 15 

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT ................................................................................................................................. 17 

14 § VUODEN 2023 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS ................. 18 

 

 

  

  

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/47c0881e-8b41-4f67-87c1-d107b3cf88d3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2022 (29.11.2022) 2 

 

   

 

Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 

 

Kokousaika   Tiistai 29.11.2022 klo 9.30-11.30 

Kokouspaikka  Teams -kokous  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Kaiponen Jyrki (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Rekilä Teppo (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Nordbäck Kaj Kiviniemi Reijo Keski-Pohjanmaan liitto 

Rannanpää Stefan Kivioja Katja   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 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

Rahikka Marjo Isosaari Piia           Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri  Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Oravainen Jukka  Honkala Ville Kannuksen kaupunki 

Mäkinen Terhi  Saksa Tom  Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut 

 

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu 

päätöksentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 

Jyrki Kaiponen  Tuija Puumala 

puheenjohtaja (§ 4-14)  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Teppo Rekilä 

varapuheenjohtaja (§ 1-3) 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Jukka Pakkala  Stefan Rannanpää 

Pöytäkirjan tarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   

https://sign.visma.net/fi/document-check/47c0881e-8b41-4f67-87c1-d107b3cf88d3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2022 (29.11.2022) 3 

 

   

 

Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 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 kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.112022 § 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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Pakkala ja 

Stefan Rannanpää. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 3 

 

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

OSAAMISEN JOHTAMISTA 

 

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 

  Hakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

  Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2022 

  Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa 

  Kokonaiskustannukset: 411 297 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen keskeinen päämäärä on edistää yrityksen osaamispääomaan ja sen 

jatkuvaan uudistamiseen rakentuvaa kilpailukykyä ja kasvua. 

Henkilöstövoimavaralähtöisen ajattelun nähdään tukevan työn tuottavuutta, 

työelämän laatua ja työhyvinvointia. 

 

Hankkeen tavoitteeseen pyritään edistämällä yritysten johdon ja 

työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiuksia; Hanke keskittyy yrityksen 

tulevaisuuden osaamisen ennakointiin, henkilöstövoimavarojen 

tunnistamiseen, osaamisen ja osaajien varmistamiseen lisäämällä osaamisen 

johtamisen 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 levittää hyödynnettäväksi muissa alueen yrityksissä. 

Pilotit painottuvat toimialoittain. Kokkolan seutukunnassa erityisesti kone- ja 

tuotantotekniikan toimiala ja sen liitännäisalojen yritykset. Kaustisen 

seutukunnassa painopistetoimialat. 

 

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 esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 
Jyrki Kaiponen saapui kokoukseen §:n käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 4 

 

4 § YRITYSTEN MUUTOSKYVYKKYYS, VIHREÄ SIIRTYMÄ JA DIGITALISAATIO LÄNSI-

SUOMESSA (107758) 

 

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

  Toimintalinja: TL 9 REACT-EU:n ESR-toimenpiteet 

 Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien 

muutoskyvykkyyden lisääminen 

  Päähakija:  Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttajat:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen, 

Turun, Vaasan, Jyväskylän ja Satakunnan 

ammattikorkeakoulut, Yrkeshögskolan Novia 

  Toteutusaika: 1.11.2022-31.12.2023 

Toteuttamisalue: Ylimaakunnallinen (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 

Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, 

Pohjanmaa, Keski-Suomi) 

  Kokonaiskustannukset: 2 117 232 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-

pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla 

ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-

opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden 

henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä. Hankkeen 

toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden 

henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia 

muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää 

kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja 

sparrauksia teemoihin liittyen. 

 

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen työpakettiin: 

TP1: Markkinointi-ikkunan luominen kaikkien ammattikorkeakoulujen 

mikro-opintoihin valituissa teemoissa (valtakunnallinen)  

TP2: Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen suuralueittain 

valituissa teemoissa (suuraluekohtainen) 

TP3: Ammattikorkeakoulukohtaiset kehittämistoimet ja pilotit 

maakunnallisesti. Kehitetään opintokokonaisuuksien kautta yritysten 

henkilökunnan ja yrittäjien osaamista ja sitä kautta tuetaan yritysten 

osaamista, muutoskyvykkyyttä ja TKI-investointien kasvua 

(maakuntakohtainen). 

 

Keski-Pohjanmaalle esitetty osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 

259 687 €, josta haettavan EU+valtio rahoituksen osuus on 207 750 €. 

 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 
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Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Marko Muotio esittelee  

hankkeen. 

 

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö puoltaa 

hankkeen rahoittamista esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Reijo Kiviniemi saapui kokoukseen §:n käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 5 

 

5 § TYÖLLISTYMISPOLUT (200995) 

 

Tavoiteohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 

Toimintalinja: TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 

(ESR) 

  Erityistavoite: 4.1. Polkuja töihin 

  Päähakija:  Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

  Osatoteuttaja: Kokkolan kaupunki 

  Toteutustyyppi: Ryhmähanke 

  Toteutusaika: 1.8.2023-31.7.2026 

  Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa 

  Kokonaiskustannukset: 411 297 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä 

kehittämällä uusia, ennakoivia työmenetelmiä työnhakijoiden koulutus-/ ja 

työllistymispolkujen tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään, levitetään 

ja juurrutetaan monialaisia ja moniammatillisia työllisyydenhoidon 

palvelumalleja ja verkostomaista työotetta TE2024 uudistus huomioiden. 

 

Näillä toimenpiteillä varmistetaan asiakkaan palvelupolun eteneminen 

mahdollisimman saumattomasti työhön, koulutukseen tai asiakkaan kannalta 

muuhun tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun, joka tukee työelämälähtöistä 

tekoälyratkaisujen kehittämistä, arviointia ja johtamista tuotanto- ja 

palveluprosesseissa. Koulutusohjelma perustuu monialaiseen ja sektorirajat 

ylittävään työelämälähtöiseen oppimiseen, minkä fasilitointiin kehitetään 

yhteistyön malli. 

 

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 esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Marjo Rahikka poistui esteellisenä kokouksesta §:n käsittelyn ja sitä koskevan 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/47c0881e-8b41-4f67-87c1-d107b3cf88d3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2022 (29.11.2022) 9 

 

   

 

Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 6 

 

6 § ROBOPOP, HEALTHLAB JATKUVAN OPPIMISEN KEHITTÄMISEN YMPÄRISTÖNÄ 

(200210) 

Tavoiteohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 

Toimintalinja: TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 

(ESR) 

  Erityistavoite: 4.2. Uutta osaamista työelämään 

 Hakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

  Toteutustyyppi: Yhden toteuttajan hanke 

  Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2025 

  Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa 

  Kokonaiskustannukset: 492 879 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Päätavoitteena hankkeessa on kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa 

edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista Keski-

Pohjanmaalla. 

 

Osatavoitteena hanke  

1) kehittää jatkuvan oppimisen mahdollistavia oppimisympäristöjä ja 

osaamista tukevaa pedagogiikka, sekä lisää yksilöllisen, monimuotoisen, 

ajasta ja paikasta riippumattoman koulutuksen tarjontaa hyvinvointi- ja 

terveysteknologian osaamisen aloilla 

2) tukee uusien toimintatapojen ja teknologian hyödyntämistä sekä niihin 

liittyvää oppimista ja osaamisen kehittämistä työpaikoilla 

3) edistää TKI-toiminnan integraatiota sosiaali-, terveys- ja tekniikan alojen 

koulutukseen sekä työelämään. 

 

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 esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus täydentävä esitys: Sihteeristö 

puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan mukana toimitetusta 

valintaesityksestä ilmenevin perusteluin edellytyksellä, että hankkeessa ei ole 

päällekkäisyyksiä jo rahoitetun RoboSote -hankkeen kanssa. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin edellytyksellä, 

että hankkeessa ei ole päällekkäisyyksiä jo rahoitetun RoboSote -hankkeen 

kanssa. 

--- 
Marjo Rahikka palasi kokoukseen §:n käsittelyn aikana. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/47c0881e-8b41-4f67-87c1-d107b3cf88d3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2022 (29.11.2022) 10 

 

   

 

Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 7 

 

7 § LAATUA ETÄOPISKELUUN (200427) 

 

Tavoiteohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 

Toimintalinja: TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 

(ESR) 

  Erityistavoite: 4.2. Uutta osaamista työelämään 

 Hakija:  Jyväskylän yliopisto 

  Toteutustyyppi: Yhden toteuttajan hanke 

  Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2025 

  Toteuttamisalue: Kokkola 

  Kokonaiskustannukset: 421 284 € 

  Vastuuviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Etäopetukseen liittyvät haasteet ja hyvät puolet ovat nousseet esiin, kun 

etäopetuksen ratkaisuja on viime vuosina sovellettu monenlaisissa 

koulutusympäristöissä. Tunnistettuja kehityskohteita ovat mm. opetuksen 

interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia 

aineistoja käyttäen. Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää opiskeludataa 

voidaan lisäksi hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin jatkojalostamalla 

dataa eri tarpeisiin. 

 

Näistä johdetut hankkeen tavoitteet ovat 

-opetuksen interaktiivisuuden kehittäminen 

-taitoja kehittävien, autenttisiin ympäristöihin linkittyvien harjoitusten 

toteuttaminen 

-virtuaalisen opiskelun kerryttämän datan jatkojalostaminen ja 

monipuolisempi hyödyntäminen 

-tiedon levittäminen hankkeessa kehitetyistä/pilotoiduista ratkaisuista 

 

Hanke nostaa koulutuksen laatua ja tekee opiskelusta mielekkäämpää ja 

tuloksellisempaa. Näin koulutuksen tarjoajan toiminnasta tulee entistä 

kilpailukykyisempää. 

 

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 esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö puoltaa hankkeen rahoittamista esityslistan 

mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Sihteeristö 

edellyttää, että hanke tuottaa todellista laajempaa hyötyä alueella, eikä hyöty 

jää vain hakijatahon omassa koulutuksessa hyödynnettäväksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 8 

 

8 § EAKR-YRITYSTUKIEN TILANNEKATSAUS OHJELMAKAUDELLA 2021-2027 

 

Kokouksessa kuullaan Keski-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntija 

Irma Liedeksen katsaus yritystukirahoituksen tilanteesta.    

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin kokouksessa kuultu 

yritystukirahoituskatsaus tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 9 

 

9 § OIKEUDEN MUKAISEN SIIRTYMÄN RAHASTON (JTF) AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Valtioneuvosto on hyväksynyt 20.10.2022 Oikeudenmukaisen siirtymän 

rahastoa (JTF) koskevan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- 

ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmamuutoksen ja päättänyt sen 

toimittamisesta Euroopan komissiolle. Tavoitteena on, että komissio 

hyväksyy JTF:n toimet osaksi Suomen ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana. 

 

Rahoitushaut on tarkoitus saada käyntiin alkuvuodesta 2023. 

 

 

Elinvoimajohtaja Teppo Rekilä esittelee asiaa.   

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin kokouksessa kuultu JTF katsaus tiedoksi. 

---  

 
Jukka Oravainen poistui kokouksesta §:n käsittelyn aikana. 
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6/2022  29.11.2022 § 10 

 

10 § CAP SUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNE 

 

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman vuosille 

2023-2027. Komission hyväksyttyä CAP-suunnitelman eduskunnalle 

annetaan ehdotukset kansallisesta lainsäädännöstä ja CAP-suunnitelman 

toimeenpano alkaa vaiheittain 1.1.2023.  

 

Pohjanmaan ELY-keskus on päivittänyt vuonna 2021 laaditun alueellisen 

maaseudun kehittämissuunnitelman 19.9.2022 vastaamaan hyväksytyn 

kansallisen CAP-suunnitelman toimenpiteitä ja laatinut alueen LEADER-

ryhmien kanssa yhteistyöasiakirjan suunnitelman liitteeksi. 

 

Toimipisteen päällikkö Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY-keskuksesta 

esittelee asiaa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin kokouksessa kuultu katsaus tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 11 

 

11 § ALUEKEHITTÄMISEN KESKUSTELUT 2023 

 

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun 

alussa voimaan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain 

(756/2021) myötä. Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään vuoden 

2023 helmikuussa. Aluekehittämisen keskustelut järjestetään vuonna 2023 

maakuntakohtaisten keskustelujen sijaan kaikille maakunnille yhteisinä.  

 

Keskusteluissa käsitellään maakuntien ja valtioneuvoston poikkihallinnollisia 

teemoja, jotka liittyvät aluekehittämispäätökseen, maakuntaohjelmaan ja 

aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan. Mukana ovat 

aluekehittämisestä vastaavat ministeriöt ja käsiteltävät teemat ovat 

ilmiölähtöisiä ja poikkihallinnollisia. 

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin kokouksessa kuultu katsaus tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 12 

 

12 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN AVOINNA OLLEET HAUT 2022 

JA ALUSTAVA HAKUAIKATAULU VUODELLE 2023 

   

Vuosi 2022 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 

ohjelmasta avattiin vuoden 2022 puolella ensimmäiset haut. Vuonna 2022 

hakuja on ollut auki seuraavasti: 

 

Keski-Pohjanmaan liitto 

EAKR   13.5.-29.6.2022 

EAKR, Kestävä kaupunkikehittäminen 15.8.2022-11.9.2022 

EAKR, Kestävän kaupunkikehittäminen 21.11.-19.12.2022 

 

Keski-Suomen ELY-keskus 

EAKR (TL 3 Saavutettavampi Suomi) 18.10.-31.12.2022 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, yritystuet 

EAKR, yritystuet  14.3.-10.4.2022 

EAKR, yritystuet  11.4.-31.5.2022 

EAKR, yritystuet  1.6.-31.7.2022 

EAKR, yritystuet  1.8.-30.9.2022 

EAKR, yritystuet  3.10.-31.12.2022 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, ESR 

ESR+   16.5.-31.8.2022 

 

Vuosi 2023 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 

ohjelman vuodelle 2023 suunniteltu hakuaikataulu on seuraava: 

 

Keski-Pohjanmaan liitto 

JTF 1  9.1.-6.2.2023 

EAKR 1  13.2.-13.3.2023 

JTF 2  5.6.-14.8.2023 

EAKR 2  4.9.-2.10.2023 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, yritystuet 

Tarkentuu myöhemmin. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, EAKR (TL 3 Saavutettavampi Suomi) 

Tarkentuu myöhemmin. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, ESR 

Suunnitelma hakuaikatauluksi esitellään kokouksessa, mikäli varmistuu 

kokoukseen mennessä.   

 

Vuoden 2023 hakuaikataulu on alustava, ja siihen voi tulla vielä muutoksia. 
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

  

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Irma Liedes poistui kokouksesta §:n käsittelyn aikana. 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 13 

 

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Muina asioina esille nostettiin 

1) valmistelussa oleva hvj:n uudistaminen 

2) varautuminen joustaviin kokousaikatauluihin (tarpeenmukaisuus) 

3) vanhan ohjelmakauden toteutuksen päättyminen vuoden 2023 lopussa. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi esille otetut asiat. 

--- 
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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 § 14 

 

14 § VUODEN 2023 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA 

KOKOUS 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi 

kokousaikatauluksi vuodelle 2023 on suunniteltu seuraavaa:  

 

Sihteeristö  MYR 

3.2. 

4.4.  19.4. 

10.5.  24.5. 

12.10.  26.10. 

29.11.  13.12. 

 

 

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta 

voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi alustava 

kokousaikataulu vuodelle 2023. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

3.2.2023. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi alustava kokousaikataulu vuodelle 

2023. Sihteeristön seuraava kokous pidetään 3.2.2023. 

--- 
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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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