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Sihteeristö 6/2022  29.11.2022 

 

Kokousaika   Kirjallinen kokousmenettely ajalla 2.12.-9.12.2022 

Kokouspaikka  sähköinen menettely (sähköpostitse)  

 

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   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

 

Sähköisen menettelyn pöytäkirja varmennetaan sihteeristön seuraavassa 

kokouksessa.   
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Sihteeristö 7/2022  kirjallinen menettely  

 

1 § KIRJALLISEN MENETTELYN KÄYTTÖ JA EHDOT 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän voimassa olevan työjärjestyksen § 20 mukaan 

yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö voivat päättää asioista sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä. 

 

Asiat, joista on tarpeen tehdä ratkaisu ennen seuraavaa kokousta, voidaan 

käsitellä sähköistä päätöksentekomenettelyä käyttäen.  

 

Jäsenille lähetetään sähköisen menettelyn käynnistämistä koskeva 

päätösesitys, johon jäsenen (tai hänen estyneenä ollessaan varajäsenen) tulee 

kirjallisesti ilmaista kantansa viiden työpäivän kuluessa. Asia on käsitelty, 

kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn 

määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin 

jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 7/2022  kirjallinen menettely  

 

1 § UUDISTUVA- JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 OHJELMAN TARKENTAVAT ALUEELLISET 

VALINTAPERUSTEET 

  

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt 

EU:n yleisasetuksen (3021/1060) 40 artiklan mukaiset yleiset 

valintaperusteet ja erityiset valintaperusteet sekä menettelyt, miten välittävä 

toimielin voi hauissa valikoida ja painottaa erityisiä valintaperusteita 

suhteessa toisiinsa. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toimeenpanolain (787/2021) 20 § 

mukaan laatia ehdotus hallintoviranomaiselle (TEM) Euroopan unionin alue- 

ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi 

alueellisiksi valintaperusteiksi, mikäli tarkentavia alueellisia valintaperusteita 

halutaan hauissa ottaa käyttöön. 

 

Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla ristiriidassa yleisasetuksen 73 

artiklan ja seurantakomitean hyväksymien valintaperusteiden kanssa. 

 

 

Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-haku 

 

Keski-Pohjanmaan liitto esittää seuraavia tarkentavia alueellisia 

valintaperusteita käytettäväksi liiton vuoden 2023 ensimmäisessä EAKR-

hankehaussa: 

 

Erityistavoite 1.1 TKI (ÄES) 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin ja lisää maakunnan vetovoimaisuutta 

yrittämisen, työn tekemisen ja asumisen toimintaympäristönä 

Erityistavoite 1.2 Digitaalisuus 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin, ja lisää digitaalisuuteen perustuvien 

alustaekosysteemien kehittymistä maakunnassa 

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuus 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin sekä tehostaa ja kehittää tuloksellista 

energiatehokkuutta etenkin maakunnan elinkeinoelämän 

kilpailukyvyn näkökulmasta 

Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 
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kehittämiskohteisiin ja edistää etenkin maakunnan ilmastotiekartan 

mukaisten tavoitteiden toteutumista maakunnassa 

Erityistavoite 2.3 Kiertotalous 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-haku 

 

Keski-Suomen ELY-keskus esittää Keski-Pohjanmaan ESR-

hankehakemusten arvioimiseen seuraavaa tarkentavaa alueellista 

valintaperustetta: 

 

Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 

erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohtaisiin 

ja tukee toteutusalueensa maakuntaohjelmien ja kasvuohjelmien tavoitteiden 

toteuttamista. 

 

Esitetty valintaperuste koskee kaikkia Keski-Suomen ELY-keskuksen Keski-

Pohjanmaalla avaamia erityistavoitteita. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Sihteeristö hyväksyy esitetyt tarkentavat alueelliset valintaperusteet 

käytettäväksi Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 ensimmäisessä 

rahoitushaussa. 

2) Sihteeristö hyväksyy esitetyn tarkentavan alueellisen valintaperusteen 

käytettäväksi Keski-Suomen ELY-keskuksen Keski-Pohjanmaalla 

avaamissa hankehauissa.  

3) Valintaperusteet viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän 

hyväksyttäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

--- 
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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. 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

