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MYR 1/2020 19.2.2020/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat.
2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---
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MYR 5/2019 19.2.2020/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille
pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat
allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin
pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Korte ja
Timo Rajaniemi.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON

Maakuntahallitus on nimennyt yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä
edustettuina olevia tahoja koskevat henkilömuutokset hyväksytään
maakuntajohtajan päätöksellä.

Maakuntajohtajan päätöksillä 29.1.2020 ja 10.2.2020 on hyväksytty kyseisten
tahojen esityksestä seuraavat henkilömuutokset MYR kokoonpanoon:

Akava ry
Uusi varsinainen edustaja Entinen varsinainen edustaja
Timo Rajaniemi Esa Saari
Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja
Esa Saari Timo Rajaniemi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja
Miikka-Aukusti Heiskanen Vesa Saarinen

Pohjanmaan ELY-keskus
Uusi varsinainen edustaja Entinen varsinainen edustaja
Timo Saari Marja-Riitta Vest
Uusi varsinainen edustaja Entinen varsinainen edustaja
Karin Kainlauri Harriet Hermans

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi
maakuntajohtajan päätöksillä 29.1.2020 ja 10.2.2020 hyväksytyt
henkilömuutokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajan päätöksillä
29.1.2020 ja 10.2.2020 hyväksytyt henkilömuutokset yhteistyöryhmän
kokoonpanoon.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§3

3 § MYR III VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt
työmarkkina-, elinkeino- ja kansalaisjärjestöjen esityksestä yhteistyöryhmän III
varapuheenjohtajaksi MTK Keski-Pohjanmaan edustajan Jouni Jyringin.
Jyringin eläkkeelle siirtymisen myötä on maakunnan yhteistyöryhmän III
varapuheenjohtajaksi valittava hänen tilalleen uusi henkilö.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmässä edustettuina olevia
työmarkkina-, elinkeino- ja kansalaisjärjestöjä pyydetään tekemään yhteinen
esitys MYR III varapuheenjohtajasta siten, että esitys voidaan viedä
hyväksyttäväksi maakuntahallituksen maaliskuun kokoukseen.

Käsittely: Mervi Järkkälä esitti sosiaalipartnereiden yhteisenä ehdokkaana
MYR III varapuheenjohtajaksi Jan-Ove Nymania. Esitystä kannatettiin
yksimielisesti.

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä esittää maakuntahallitukselle, että
yhteistyöryhmän III varapuheenjohtajaksi nimetään Jan-Ove Nyman/MTK
Keski-Pohjanmaa.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§ 4

4 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET

Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-
ohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.

Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €
tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.

Sihteeristö on kokouksessaan 1/2020 (5.2.2020) tehnyt seuraavan MYRrille
tiedoksi saatettavan hankepäätöksen:

Hankkeen nimi Päähakija
(osatoteuttaja
suluissa)

Päätös Kokonais-
kustannukset

Yritysten kasvuloikka,
ylimaakunnallinen ESR
(105456)

Rieska-Leader ry Kielteinen 276 300 €

Kyseessä on ylimaakunnallinen ESR -hanke, jonka päävastuuviranomainen on
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja johon haettiin osarahoitusta myös Keski-
Pohjanmaan ESR -rahoituskehyksestä. Tavoitteena hankkeessa on auttaa
hankealueen pieniä yrityksiä kasvuun.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§5

5 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMATILANNE JA AJANKOHTAISASIAT

Kokouksessa käydään läpi rakennerahasto-ohjelman toteumatilanne ja
ajankohtaisasiat.

Käsittely: Tuija Puumala esitteli rakennerahasto-ohjelman toteumatilanteen.

Keski-Pohjanmaalla rakennerahasto-ohjelman kautta on 15.1.2020 mennessä
rahoitettu kaikkiaan 286 hanketta, joista 241 on ollut EAKR hankkeita ja 45
ESR hankkeita. EAKR hankkeista noin 60 % on ollut yritystukihankkeita.

Valtaosa EAKR varoista (32 %) on kohdennettu Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistämiseen. Seuraavaksi eniten varoja on kohdentunut
alueellisen osaamisen lisäämiseen eli alueen tutkimus- osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta.
Vähähiilisyyttä edistävään toimintaan (erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) on alueen
EAKR varoista kohdentunut 20 % (sidottu EAKR+valtio).

ESR varoista valtaosa (41 %) on kohdentunut Nuorten ja muiden heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseen. Koulutukseen
liittyviin toimenpiteisiin on varoista suuntautunut 35 %, tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin parantamiseen 13 % ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen
11 %.

Kaikkiaan Keski-Pohjanmaan rakennerahastovaroista on tähän mennessä sidottu
ja varattu jo rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin noin 83 %.

Hakijaorganisaatioittain tarkasteltuna rahoitusta on kohdentunut eniten
hankkeisiin, joiden päähakijana on ollut pieni yritys. Seuraavaksi eniten varoja
on suuntautunut ammattikorkeakoulujen, kuntayhtymien ja yliopistojen
toteuttamiin hankkeisiin.

Viimeisin avoinna ollut EAKR -haku päättyy Keski-Pohjanmaalla 19.2.2020 ja
ESR haku 2.3.2020. Tavoitteena on, että hakemukset saataisiin
sihteeristön/MYRrin käsiteltäväksi vielä kevään kuluessa.

Kokouksessa esitelty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
Arto Alpia saapui § käsittelyn aikana kokoukseen.
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MYR 1/2020 19.2.2020/§6

6 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä.
Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot
saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös
tehdyistä rahoituspäätöksistä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus
(EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä 15 156 000 €. Vuoden
2019 alussa saatu vuosien 2019-2020 valtuus on 5 976 000 €, eli kaikkiaan
yritystukiin osoitettu valtuus on yhteensä 21 132 000 €.

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-28.1.2020 (Yrtti2 raportti)

kpl €

Haetut yritystuet yhteensä 264 33 249 914
EAKR myöntövaltuus 2014-2020 21 132 000
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 170 16 803 734
Myönnetyt kansalliset yritystuet 7 342 182
Myönnetyt yritystuet yhteensä 177 17 144 916
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 31
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä 4 328 266*

*28.1.2020 tilanteen jälkeen on jo tehty uusia yritystukipäätöksiä, jotka eivät näy vielä tässä
taulukossa, eli jäljellä oleva valtuus on tällä hetkellä taulukossa esitettyä pienempi.

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €

Myönnetyistä yritystuista valtaosa (59,3%) on kohdistunut pk-yritysten kasvun
ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-
yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista suunnattu 19,1 % ja
yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 10,2 %.

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).

Yritysrahoitukselle on ELY-keskuksen yritystutkijan mukaan ollut joulukuusta
lähtien Keski-Pohjanmaalla erityisen hyvä kysyntä, eikä hän nähnyt huolta
siinä, että yritystukiin kohdennettavaa EAKR -rahoitusta jäisi alueella
hyödyntämättä.
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§7
MYR 1/2020 19.2.2020/§7

7 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE

Kokouksessa kuullaan yleiskatsaus rakennerahastokauden 2020-2027
valmistelutilanteesta.

Maakuntien välistä rahoitusjakoa koskevat neuvottelut ovat parasta aikaa
käynnissä, ja liikkuvia tekijöitä rahoituksen suhteen on vielä runsaasti olemassa.
Yksi merkittävä alueille kohdistuvan rahoitukseen määrään vaikuttava asia on
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto Just Transformation Fund (JTF), jonka
kautta Suomi olisi saamassa noin 165 miljoonan euron rahoituksen. Tämä
edellyttää samalla, että rakennerahastovaroista siirrettäisiin noin 1,5-3 kertainen
määrä (eli vähintään 247 milj.€) kyseisen rahoitusinstrumentin
lisärahoitukseksi. Harvan asutuksen erillisrahoituksen NSPA osalta komission
esityksenä on, että rahoituksesta 75 % olisi EAKR rahoitusta ja 25 % ESR
rahoitusta. IP alueen maakuntien tahtotilana on ollut, että rahoitus olisi
kokonaisuudessaan EAKR -rahoitusta. Kaupunki-instrumenttiin
(yliopistokaupungit) kohdennetaan 6 % EAKR -varoista. Valtakunnalliseen
toimintaan osoitettavan rahoituksen prosenttiosuus tulee laskemaan, mutta
euromäärässä ei nykykauteen verrattuna tapahtune suuriakaan muutoksia.
Vähähiilisyysvaade noussee nykyisestä 25 prosentista 35 prosenttiin.

Rakennerahasto-ohjelmasta tulisi olla pitkälle viety luonnos valmiina
toimitettavaksi komissioon jo huhtikuun 2020 alussa, ja valtioneuvoston
käsittelemä ohjelma on tarkoitus jättää komission viralliseen käsittelyyn
syyskuussa 2020.

Rakennerahasto-ohjelmakauden 2021-2027 ohjelma-asiakirjan luonnosversio
kolme, ja siihen liittyvä Itä- ja Pohjois-Suomen erillistoimia koskeva
strategialuonnosversio yksi ”Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen
erityistoimet EU -ohjelmakaudella 2021-2027” on toimitettu yhteistyöryhmälle
esityslista mukana.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.

Käsittely: Strategiapäällikkö Marita Mutka esitteli valmistelutilannetta.

Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.

Yhteistyöryhmässä käydyssä keskustelussa esille nousi mm. seuraavaa:
- ohjelman sisällöllisen valmistelun todettiin edenneen hyvään suuntaan
- TEM sai kiitosta siitä, että valmistelussa on huomioitu alueen kommentteja

hyvin
- JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) ja siihen liittyvän alueellisen

suunnitelman valmistelu herätti myös keskustelua
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- alueen t&k -organisaation haasteena on tutkimuksen sovittaminen tulevan
kauden teemoihin, erityisesti vastaaminen sekä RR-ohjelman että JTF:n
vähähiilisyyshaasteeseen

- lisäksi todettiin, että Keski-Pohjanmaa on ainoana maakuntana mukana sekä
Botnia Atlantica että Interreg Pohjoinen ohjelmissa, jotka ilmeisesti
yhdistetään tulevalla kaudella; asiaa ei pidetty Keski-Pohjanmaan
näkökulmasta välttämättä huonona asiana

- toimijoita kannustettiin hyödyntämään jatkossa aktiivisesti kaikkia käytössä
olevia rahoituslähteitä.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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MYR 1/2020 19.2.2019/§8

8 § MAASEUTURAHASTON AJANKOHTAISKATSAUS

Kokouksessa kuullaan maaseuturahaston ajankohtaiskuulumiset kuluvasta
kaudesta sekä ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun etenemisestä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan
keskustelun ja merkitsee tiedoksi.

Käsittely: Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli kuluvan
kauden maaseuturahaston toteutumistilannetta sekä uuden kauden CAP -
valmistelun etenemistä.

Esittelyssä nousi esille mm. seuraavaa:
- Pohjanmaan ELY-keskus on kuluvalla ohjelmakaudella myöntänyt tähän

mennessä maaseuturahaston tukea Keski-Pohjanmaalla kaikkiaan noin 40
miljoonaa euroa (sisältäen hanketuet, yritystuet, maatilainvestoinnit,
aloitustuet, ympäristösopimukset, luomutuotannon ja ei-tuotannollisten
investointien korvaukset)

- mm. maaseuturahastosta rahoitettu maatalouden tiedonvälityshanke
Ajantasa on nähty erittäin hyväksi ja työtä on jatkettu Tietolinkki -
hankkeella, ja toimintaa on laajennettu myös Pohjois-Pohjanmaan puolelle

- vuoden 2020 ensimmäisellä hakujaksolla maatilainvestointeja on haettu
Keski-Pohjanmaalla ennätysmäärä (36 kpl), mm. useita isoja lypsykarja- ja
lihakarjatalouden investointeja

- myös energiainvestointeja (aurinkoenergia, biokaasulaitokset) on tuettu
Keski-Pohjanmaalla hyvin

- uuden ohjelmakauden valmistelu on maaseuturahaston osalta jäljessä
rakennerahasto-ohjelman valmistelua

- CAP uudistusta koskevien ehdotusten käsittely on kesken neuvostossa, ja
EU:n rahoituskehyksiä koskevat neuvottelut alkavat 20.2.

- CAP strategialuonnos tulee lausunnolle kesä-heinäkuussa
- ministeriön ohjeistus alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman

laatimiseksi on saatu (palautus MMM:lle 20.11.2020)
- Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle tehdään yhteinen suunnitelma, jossa

huomioidaan erikseen maakunnittaiset painotukset
- uuden kauden valmisteluun liittyvä Älykkäät maaseudut kiertuetilaisuus

järjestetään Kokkolassa 23.4.
- tulevan kauden leader ryhmien haku käynnistyy myös lähiaikoina

Keskustelua herätti rahoituksen riittävyys maatilainvestointeihin. Pohjanmaan
ELY-keskuksen edustajat totesivat ELYn olevan aktiivinen ruokavirastoon ja
MMM:n suuntaan lisärahoitustarpeista, ja toivotaan että tarvittava rahoitus
järjestyy. Loppuohjelmakaudella on kuitenkin mahdollista, että joudutaan
tekemään myös kielteisiä päätöksiä rahoituksen riittämättömyyden vuoksi.

Kokouksessa esitetty materiaali on toimitettu yhteistyöryhmälle pöytäkirjan
lähettämisen yhteydessä.
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Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Marko Forsell ja Jan-Ove Nyman poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§ 9
MYR 1/2020 19.2.2020/§ 9

9 § POHJOIS-SUOMEN YHTEINEN ESITYS MAAKUNTAOHJELMAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2020-2021

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin maakunnan
yhteistyöryhmässä 23.10.2019 ja toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle
annettuun eräpäivään, lokakuun loppuun mennessä. Tuossa vaiheessa
toimeenpanosuunnitelmaan sisällytettävälle Pohjois-Suomen yhteiselle
esitykselle, TEN-T -kannanotolle, ei ollut vielä Pohjois-Suomen
neuvottelukunnan hyväksyntää. Kannanotto hyväksyttiin joulukuun 2019
neuvottelukunnan kokouksessa, ja toimitettiin jälkikäteen työ- ja
elinkeinoministeriölle liitettäväksi Keski-Pohjanmaan
toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2020-2021.

Yhteistyöryhmän 23.10.2019 pöytäkirjassa toimenpanosuunnitelman
hyväksymistä koskevassa päätöksessä todetaan, että Pohjois-Suomen yhteiset
esitykset tuodaan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi myöhemmässä kokouksessa
tai sähköpostimenettelyn kautta.

Alla Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksymä yhteinen TEN-T
kannanotto.

Pohjois-Suomen yhteinen TEN-T -kannanotto

"Euroopan unionin liikennepolitiikan tavoitteena on tarjota tehokkaita,
turvallisia ja ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja sekä luoda edellytykset
kasvua ja työpaikkoja luovalle kilpailukykyiselle teollisuudelle. Liikenteen
ruuhkautuminen, innovaatiot, matkustajien oikeudet ja infrastruktuurin
rahoittaminen ovat esimerkkejä liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä, joita on
syytä käsitellä koko EU:n tasolla. Vuonna 2013 Euroopan parlamentin ja
neuvostonasetuksessa määritettiin suuntaviivat Euroopan
laajuisenliikenneverkon kehittämiseksi sekä Verkkojen Eurooppa-
rahoitusvälineen (CEF= Connecting Europe Facility) perustamisesta.

TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka muodostuu ydinverkosta ja
kattavasta verkosta. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 ja kattavan
verkon vastaavasti vuoden 2050 loppuun mennessä. Lisäksi TEN-T
ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää.
Rahoitus kohdennetaan pääasiassa ydinverkkokäytävien hankkeisiin.

Euroopan komissio esitti kesäkuussa 2018 Verkkojen Eurooppa-välineen
uudistamista osana EU:n seuraavaa pitkän aikavälinbudjettikautta (2021-
2027). Verkkojen Eurooppa -välineen liikenteen alan investointeihin
osoitettaisiin 30,6 mrd euroa. Uudistuksen yhteydessä on ehdotettu Pohjanmeri-
Itämeri ydinverkkokäytävän jatkamista pohjoiseen Oulun kautta Luulajaan.
Käytännössä tämä tarkoittaisi Suomen osalta päärataa sekä valtateitä 4 ja 29
välillä Helsinki-Tornio. Samalla ehdotetaan Skandinavia-Välimeri-
ydinverkkokäytävän jatkamista Ruotsissa Luulajan kautta Ouluun sekä Narvikin
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satamaan Norjassa. Pohjois-Suomen TEN-T verkon kehittämisessä painopisteet
ovat pääradan (Helsinki-Tornio) ja valtatien 4 pullonkaulojen poistamisessa
sekä rajat ylittävän raideliikenteen kehittämisessä Tornio-Haaparanta alueella.
Suomen kansallinen saanto CEF-rahoituksesta on ollut tällä kaudella selvästi
EU-keskiarvoa ja erityisesti naapurimaiden saantoa pienempi. Lyhyellä
aikavälillä tavoitteena on käynnistää pääradalla koko TEN-T ydinverkon
tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävän suunnitelman laatiminen, jonka avulla
voidaan kehittää suunnitteluvalmiutta kokonaisuutena. Suunnittelussa otetaan
huomioon kytkennät TEN-T verkonkansallisiin (ns. kattavan verkon) osiin.
Tavoitteena on, että suunnitelmat voitaisiin toteuttaa nykyisen CEF-
rahoituskaudenpalautuvista rahoituksista, jotka ovat haettavissa vuosina 2019
ja 2020."

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee Keski-Pohjanmaan
toimeenpanosuunnitelmaan 2020-2021 liitetyn Pohjois-Suomen yhteisen TEN-T
kannanoton tiedoksi, ja saattaa kannanoton osana Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitelmaan
2020-2021 liitetty Pohjois-Suomen yhteisen TEN-T kannanotto tiedoksi, ja
saatetaan kannanoton osana Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmaa edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
hyväksyttäväksi.
---

 MYR 19.2.2020 § 9
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn
kannanoton liitettäväksi osaksi yhteistyöryhmän 23.10.2019 hyväksymää Keski-
Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn kannanoton
liitettäväksi osaksi yhteistyöryhmän 23.10.2019 hyväksymää Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§10

10 § MUUT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT

Pohjois-Suomen rakennerahastopäivä Kemissä 17.3.2020
Uuden rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelun välietappitilaisuus
Pohjois-Suomen toimijoille järjestetään Kemissä 17.3.2020.
Päivän aikana kuullaan alustuksia ja käydään keskustelua uudesta
rakennerahasto- ohjelmasta 2021-2027. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös
webstreaming -yhteydellä.

Älykkäät maaseudut -kiertue Kokkolassa 23.4.
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää CAP-valmisteluun/tulevan
ohjelmakauden alueellisen maaseudun kehittämisohjelman valmisteluun
liittyvän tilaisuuden Kokkolassa kaupungintalolla 23.4. Tilaisuus on koko
Pohjanmaan ELY-aluetta koskeva, ja siinä kerätään alueen toimijoiden
näkemyksiä käynnistyvään ohjelmakauteen liittyen.

Puurakentamisen uudet tuulet -tilaisuus Kokkolassa 28.4.2020
Tilaisuus on Metsäkeskuksen ja Biolaakso -hankkeen yhteisesti järjestämä.
Tarkempaa ohjelmaa ei ole vielä saatuna.

Ilmastoviisas rakentaminen -tilaisuus Kokkolassa 10.6.2020
Tilaisuus on ympäristöministeriön järjestämä. Tarkempaa ohjelmaa ei ole vielä
toimitettu.

Verkostotapaaminen Interreg Botnia-Atlantica hanketoimijoille
Verkostotapaaminen suomalaisille Interreg Botnia-Atlantica hanketoimijoille ja
organisaatioille järjestetään 10.3.2020 klo 12.30-16 Vaasassa. Bock’s Corner,
Gerbyntie 16.Tilaisuudessa jaetaan ideoita ja sparrataan hanketoimijoita.

Muut tiedoksi merkittävät asiat
Todetaan muut esille otetut tiedoksi merkittävät asiat.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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MYR 1/2020 19.2.2020/§11

11 § SEURAAVASTA MYR KOKOUKSESTA SOPIMINEN

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön vuoden 2020
kokousaikatauluksi on alustavasti sovittu seuraava:

Sihteeristö MYR
8.4. 22.4.
3.6. 17.6.
9.9.
14.10. 28.10.
25.11.  9.12.

Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden
käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous
pidetään 22.4.2020 klo 9.00.

Käsittely: Teemu Räihä kertoi, että suunnitelmissa on tuoda hankkeita jatkossa
esittelyyn MYR kokousten alkuun, aikataulun mahdollistamissa puitteissa.
Päättyvien hakujen hankkeet tulevat arvion mukaan käsittelyyn kesäkuun
sihteeristöön/MYRriin.

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
22.4.2020 klo 9.00.
---
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Maakunnan yhteistyöryhmä 2014-2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen
muutosta valittamalla.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen 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


