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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, SEKÄ PÖY-
TÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteis-
työryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että kun-
taedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutu-
kunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön ko-
kouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnäolo-
ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden edusta-
jalla ja Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tämän
lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita.

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

Sihteeristön päätös:
1) Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Polso ja Marita Mutka.
---

Anne Sormunen saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§2

2§ MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JA SEN SIHTEERISTÖN KOKOONPA-
NOON

Muutokset MYR kokoonpanoon
Maakuntahallitus on nimennyt yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä
edustettuina olevia tahoja koskevat henkilömuutokset yhteistyöryhmän ko-
koonpanoon hyväksytään maakuntajohtajan päätöksellä.

AKAVA ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ovat kumpikin
edustettuina maakunnan yhteistyöryhmässä yhdellä varsinaisella jäsenellä ja
yhdellä varajäsenellä.

Maakuntajohtajan päätöksellä 29.1.2020 on hyväksytty kyseisten tahojen esi-
tyksestä seuraavat henkilömuutokset MYR kokoonpanoon:

AKAVA ry
Entinen varsinainen jäsen Uusi varsinainen jäsen
Esa Saari (SPJL) Timo Rajaniemi (OAJ)

Entinen varajäsen Uusi varajäsen
Timo Rajaniemi (OAJ) Esa Saari (SPJL)

SAK ry
Entinen varajäsen Uusi varajäsen
Vesa Saarinen Miikka-Aukusti Heiskanen
alue- ja järjestöasiantuntija alue- ja järjestöasiantuntija

Muutokset sihteeristön kokoonpanoon
Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt itselleen sihteeristön. Muutokset
sihteeristön kokoonpanoon hyväksytään yhteistyöryhmän päätöksellä.

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 18.12.2019 hyväksynyt Keski-
Pohjanmaan liiton esittämän seuraavan muutoksen sihteeristön kokoonpanoon:

Entinen varaedustaja Uusi varaedustaja
kehittämissuunnittelija yhteyspäällikkö
Tiina Harjunpää Teppo Rekilä

Keski-Pohjanmaan liiton varsinaisena edustajana jatkaa Marita Mutka.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
Jukka Keinänen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§3

3 § YRITYSTEN KASVULOIKKA (105456), YLIMAAKUNNALLINEN

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-
kennerahasto-ohjelma.

Toimintalinja TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Erityistavoite: 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Hakija: Rieska-Leader ry
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2022
Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa (Ylivieskan,

Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat)
Kokonaiskustannukset: 276 300 €
Päävastuuviranomainen:  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on auttaa hankealueen pieniä yrityksiä kasvuun. Hank-
keessa kokeillaan luovan ongelman ratkaisun CPS -toimintamallia (Creative
Problem Solving), jonka avulla haetaan ratkaisukeinoja kasvun ongelmakoh-
tiin. Yritysten avuksi perustetaan sparrausryhmiä ja kilpailutetaan asiantunti-
joita. Osana kasvun esteiden selvittämistä selvitetään myös työhyvinvoinnin
tilaa. Tavoitteena on vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen toimintamalli osaksi
yritysten toimintaa.

Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu sihteeristölle esityslistan
mukana.

Keski-Suomen ELY-keskuksen esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta osara-
hoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-
jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin vastuuviranomaisena toi-
mivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valintamuistiosta ilmenevin perus-
teluin.

Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta osarahoitettavaksi Kestä-
vää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Poh-
janmaan alueellisin ESR -varoin vastuuviranomaisena toimivan Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen valintamuistiosta ilmenevin perusteluin.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§4

4 § BATREC - AKKUPUISTO (307520), YLIMAAKUNNALLINEN

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-
kennerahasto-ohjelma.

Toimintalinja TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hakija: Ylivieskan Teknologiakylä Ytek Oy
Osatoteuttajat: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Sievin Teollisuuspuisto Oy
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toteuttamisalue: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa
Kokonaiskustannukset: 434 214 €
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kyseessä on ylimaakunnallisena Pohjois-Pohjanmaan liitolle 4.10.2019 jätetty
hankehakemus, jonka toteuttamisalueeksi oli merkitty Pohjois-Pohjanmaan li-
säksi Keski-Pohjanmaa.

Kiertotalouspuistojen toiminta perustuu teollisiin symbiooseihin. Tällöin orga-
nisaation jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu kustannuserästä arvokkaaksi tuo-
tantotekijäksi toisen yrityksen käytössä. Akkuteollisuus on nopeasti kasvava
ala ja erilaisten akkukäyttöisten laitteiden ja käytettävien sovellusten määrä
kasvaa nopeasti. Akkuteollisuus on myös suhteellisen saastuttavaa, ja käytön
jälkeen akkuja ja paristoja joutuu paljon polttolaitoksiin ja kaatopaikkojen
maaperään. Hankkeen tavoitteena on luoda akkumateriaalien kierrätykseen eri-
koistunut, alan yrityksiä houkutteleva ympäristö, jossa on mahdollista tutkia ja
kehittää uusia kierrätysmahdollisuuksia ja täysin uusia liiketoiminta-ajatuksia.
Tämän kaltaista tulevaisuuden kierrätysongelmiin keskittyvää innovaatioympä-
ristöä ei vielä ole muualla Suomessa.

Keski-Pohjanmaan liiton hankearvioinnissa hankkeen todettiin toteuttavan eri-
tyistavoitteen 4.1 arviointiperusteita kohtuullisen hyvin, mutta hankkeen todet-
tiin kohdentuvan pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Hankkeesta on
käyty keskustelua Pohjois-Pohjanaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen kesken.
Hanke on etenemässä myönteisenä esityksenä Pohjois-Pohjanmaan liiton käsit-
telyportaisiin, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmis vastaamaan kokonaisuu-
dessaan hankkeen rahoittamisesta. Keski-Pohjanmaan EAKR -rahoituskehystä
ei ole tästä syystä tarpeen hankkeelle osoittaa.

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Merkitään tiedoksi hankkeen
ylimaakunnallisuuden peruuntuminen.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§5

5 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUMATILANNE JA AJANKOHTAISASIAT

Kokouksessa käydään läpi rakennerahasto-ohjelman toteumatilanne ja ajan-
kohtaisasiat.

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

Käsittely: Sihteeristölle esiteltiin rakennerahasto-ohjelman toteumatilanne (si-
dottu ja varattu rahoitus) sekä Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen että koko
maan tasolla.

Todettiin, että Keski-Pohjanmaan sidonta ja varausasteet verrattuna muihin
maakuntiin ovat hyvää tasoa kaikkien muiden toimintalinjojen, paitsi ESR toi-
mintalinjan 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) osalta, jossa ol-
laan selkeästi muita maakuntia jäljessä.

Keskustelua käytiin mm. vähähiilisyystavoitteen toteutumisesta ja vähähiili-
syyden entistä suuremmasta roolista tulevalla kaudella. Arviona oli, että
Keski-Pohjanmaan osalta voitaisiin vähähiilisyystavoitteessa yltää kuluvalla
kaudella noin 20 % toteumaan. Sinänsä vähähiilisyyspainotuksen lisäämistä
tulevalla kaudella ei nähty ongelmallisena, etenkin, jos asiaa tarkastellaan laa-
jemmin, eikä kiinnitetä samalla tavalla vain tiettyihin erityistavoitteisiin kuin
kuluvalla ohjelmakaudella.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§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. Yhteis-
työryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot saa-
puneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös teh-
dyistä rahoituspäätöksistä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman yritys-
tukiin 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 *3 987 084

4 328 266
*sihteeristön kokouksessa korjattu taulukossa ollut laskuvirhe

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-yritys-
ten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkai-
den ratkaisujen kehittäminen) on varoista suunnattu 19,1 % ja yritysten inno-
vaatiotoiminnan vahvistamiseen 10,2 %.

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan lu-
kien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tieto-
palvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan lii-
ton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi, ja edelleen maakun-
nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
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Käsittely: Yritysrahoitukselle on ELY-keskuksen yritystutkijan mukaan ollut
joulukuusta lähtien Keski-Pohjanmaalla erityisen hyvä kysyntä, eikä hän näh-
nyt huolta siinä, että yritystukiin kohdennettavaa EAKR -rahoitusta jäisi alu-
eella hyödyntämättä.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryh-
mälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§7

7 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE

Kokouksessa kuullaan yleiskatsaus rakennerahastokauden 2020-2027 valmis-
telutilanteesta.

Rakennerahasto-ohjelmakauden 2021-2027 ohjelma-asiakirjan luonnosversio
kolme, ja siihen liittyvä Itä- ja Pohjois-Suomen erillistoimia koskeva strate-
gialuonnosversio yksi ovat valmisteilla. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion
mukaan versiot saadaan jakoon alueille 31.1.2020 mennessä.

Ohjelman rahoitusvalmistelussa ajankohtaista on tällä hetkellä maakuntien vä-
liset neuvottelut rahoituksen jakautumisesta alueittain ja maakunnittain.

Edellä mainittu ohjelmaluonnosversio 3 ja siihen liittyvä Itä- ja Pohjois-Suo-
men erillistoimia koskeva strategialuonnosversio 1 toimitetaan sihteeristölle
jälkilähetyksenä, kun materiaali ministeriöstä saadaan.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun ja
merkitsee saadut luonnosversiot tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyö-
ryhmälle tiedoksi saatettavaksi.

Käsittely: Strategiapäällikkö Marita Mutka kävi läpi rakennerahasto-ohjelman
valmistelutilannetta. Maakuntien välistä rahoitusjakoa koskevat neuvottelut
ovat parasta aikaa käynnissä, ja liikkuvia tekijöitä rahoituksen suhteen on vielä
runsaasti olemassa. Yksi merkittävä alueille kohdistuvan rahoitukseen mää-
rään vaikuttava asia on Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto Just Transforma-
tion 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 rahoitusinstru-
mentin lisärahoitukseksi. Harvan asutuksen erillisrahoituksen NSPA osalta ko-
mission esityksenä on, että rahoituksesta 75 % olisi EAKR rahoitusta ja 25 %
ESR rahoitusta. IP alueen maakuntien tahtotilana on, että rahoitus olisi koko-
naisuudessaan EAKR -rahoitusta. Kaupunki-instrumenttiin (yliopistokaupun-
git) kohdennetaan 6 % EAKR -varoista. Valtakunnalliseen toimintaan osoitet-
tavan rahoituksen prosenttiosuus tulee laskemaan, mutta euromäärässä ei ny-
kykauteen verrattuna tapahtune suuriakaan muutoksia. Vähähiilisyysvaade
noussee nykyisestä 25 prosentista 35 prosenttiin.

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

Kokouksessa todettiin, että Rakennerahasto-ohjelmakauden 2021-2027 oh-
jelma-asiakirjan luonnosversiota kolme ei ole työ- ja elinkeinoministeriöstä
vielä kokoukseen mennessä saatu. Kokouksessa sihteeristölle jaettiin siihen
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liittyvä Itä- ja Pohjois-Suomen erillistoimia koskeva strategialuonnosversio
yksi ”Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen erityistoimet EU -ohjel-
makaudella 2021-2027” eli ITI.

Todettiin, että rakennerahasto- ohjelman versio 3 välitetään sihteeristölle säh-
köpostitse, kun se ministeriöstä saadaan.

Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja Itä- ja Pohjois-Suomen eril-
listoimia koskevan luonnosversion 1 tiedoksi. Sihteeristö hyväksyi, että raken-
nerahasto-ohjelman luonnosversio 3 (ml. siihen liittyvä ITI) toimitetaan sihtee-
ristölle sähköpostitse sen saavuttua ja viedään edelleen tiedoksi maakunnan
yhteistyöryhmälle ilman varsinaista sihteeristökäsittelyä.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2019/§8

8 § MAASEUTURAHASTON AJANKOHTAISKATSAUS

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

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

Käsittely: Sirkku Wacklin esitteli tulevan kauden valmistelutilannetta todeten,
että vuosi 2021 tulee maaseuturahaston osalta olemaan siirtymäkautta, jolloin
käytössä ovat kuluvan kauden vielä käyttämättömien valtuuksien lisäksi uuden
kauden varat nykyisillä toimenpiteillä.

CAP -valmistelu on jonkin verran jäljessä rakennerahasto -ohjelmavalmiste-
lusta. MMM:n ohjekirje alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman laati-
miseksi on tulossa ELY-keskuksille helmi-maaliskuun aikana ja suunnitelma
tulee palauttaa MMM:lle arvion mukaan marraskuussa 2020, ja ne tulee tiivis-
tää max 10 sivun mittaisiksi. Valmisteluun liittyvä MMM:n ”Älykkäät maa-
seudut -kiertue” järjestetään Kokkolassa 23.4. Tilaisuus on koko Pohjanmaan
ELY-aluetta koskeva, ja siinä kerätään alueen toimijoiden näkemyksiä käyn-
nistyvään ohjelmakauteen liittyen.

Tulevan kauden Leader -ryhmien haku on käynnistymässä lähiaikoina. Haku
on kaksivaiheinen. Mukaan päässeiden ryhmien paikallisten strategioiden val-
mistelu alkaa 2021.

Kuluvan kauden toteutuksesta Sirkku Wacklin nosti esille maaseuturahaston
kautta vuonna 2019 Keski-Pohjanmaalla käynnistyneitä maaseudun kehittä-
mishankkeita, joita ovat mm. Lestijärven kunnan toteuttamat Peuranpolun ja
Lestijokilaakson yläjuoksun retkeilyreitti -investointihankkeet, Viexpon Poh-
janmaalta Japaniin -yritysryhmähanke ja KPEDUn ÄlyNauta -hanke. Sikata-
louteen on investoitu enemmän kuin vuosiin ja myös energiainvestointeja (bio-
kaasulaitokset) on tuettu runsaasti Keski-Pohjanmaalla.

Anne Sormunen tiedustelin kansainvälistymisstrategiatyöhön liittyen, missä
määrin maaseuturahaston tai ELY -keskuksen kautta on rahoitettuja kansain-
välisyyteen liittyvää hanketoimintaa. Wacklin totesi, että maaseuturahaston
osalta kansainvälistymishankkeita toteutetaan lähinnä Leader -ohjelmien
kautta. Jukka Keinänen kertoi, että EAKR kansainvälistymisnäkökulma sisäl-
tyy usein yritystukihankkeisiin, mutta mikäli hankkeet toteuttavat samalla
myös vähähiilisyysteemaa, tulevat ne usein teknisesti luokitelluksi ensisijai-
sesti vähähiilisyyshankkeiksi. Tästä syystä järjestelmästä jää kv. haulla pois
sellaisia hankkeista, joissa kansainvälistyminen on osana hankkeen toteutusta.
Esillä olivat myös Business Finlandin kautta rahoitettavat kv -hankkeet.
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Sovittiin, että Anne Sormunen toimittaa sähköpostitse tarkemman pyynnön kv
hankkeiden kartoittamisesta ELY -keskukselle.

Sihteeristön päätös: Merkittiin kuultu katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§ 9

9 § POHJOIS-SUOMEN YHTEINEN ESITYS MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNI-
TELMAAN VUOSILLE 2020-2021

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin maakunnan yhteis-
työryhmässä 23.10.2019 ja toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle annettuun
eräpäivään, lokakuun loppuun mennessä. Tuossa vaiheessa toimeenpanosuun-
nitelmaan sisällytettävälle Pohjois-Suomen yhteiselle esitykselle, TEN-T -kan-
nanotolle, ei ollut vielä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksyntää. Kan-
nanotto hyväksyttiin joulukuun 2019 neuvottelukunnan kokouksessa, ja toimi-
tettiin jälkikäteen työ- ja elinkeinoministeriölle liitettäväksi Keski-Pohjanmaan
toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2020-2021.

Yhteistyöryhmän 23.10.2019 pöytäkirjassa toimenpanosuunnitelman hyväksy-
mistä koskevassa päätöksessä todetaan, että Pohjois-Suomen yhteiset esitykset
tuodaan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi myöhemmässä kokouksessa tai säh-
köpostimenettelyn kautta.

Alla Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksymä yhteinen TEN-T kannan-
otto.

Pohjois-Suomen yhteinen TEN-T -kannanotto

"Euroopan unionin liikennepolitiikan tavoitteena on tarjota tehokkaita, turval-
lisia ja ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja sekä luoda edellytykset kasvua
ja työpaikkoja luovalle kilpailukykyiselle teollisuudelle. Liikenteen ruuhkautu-
minen, innovaatiot, matkustajien oikeudet ja infrastruktuurin rahoittaminen
ovat esimerkkejä liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä, joita on syytä käsitellä
koko EU:n tasolla. Vuonna 2013 Euroopan parlamentin ja neuvostonasetuk-
sessa määritettiin suuntaviivat Euroopan laajuisenliikenneverkon kehittä-
miseksi sekä Verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineen (CEF= Connecting Eu-
rope Facility) perustamisesta.

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

Euroopan komissio esitti kesäkuussa 2018 Verkkojen Eurooppa-välineen uu-
distamista 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. Käytän-
nössä tämä tarkoittaisi Suomen osalta päärataa sekä valtateitä 4 ja 29 välillä
Helsinki-Tornio. Samalla ehdotetaan Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytä-
vän jatkamista Ruotsissa Luulajan kautta Ouluun sekä Narvikin satamaan
Norjassa. Pohjois-Suomen TEN-T verkon kehittämisessä painopisteet ovat
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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 aika-
välillä tavoitteena on käynnistää pääradalla koko TEN-T ydinverkon tavoittei-
den toteuttamiseen tähtäävän suunnitelman laatiminen, jonka avulla voidaan
kehittää suunnitteluvalmiutta kokonaisuutena. Suunnittelussa otetaan huomi-
oon kytkennät TEN-T verkonkansallisiin (ns. kattavan verkon) osiin. Tavoit-
teena on, että suunnitelmat voitaisiin toteuttaa nykyisen CEF-rahoituskauden-
palautuvista 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 maa-
kuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa edelleen maakunnan yhteistyöryh-
män hyväksyttäväksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitel-
maan 2020-2021 liitetty Pohjois-Suomen yhteisen TEN-T kannanotto tiedoksi,
ja saatetaan kannanoton osana Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeen-
panosuunnitelmaa edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§ 10

10 § MUUT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille nostetut asiat.

Käsittely: Anne Polso/Etelä-Pohjanmaan ELY keskus toi esille Seinäjoella jär-
jestettävät valtakunnalliset luonnonvara- ja biotalouspäivät, ja peräänkuulutti
ilmastoviisaita yrityksiä, tekoja tai tempauksia Keski-Pohjanmaalta nostetta-
vaksi esille ko. tilaisuudessa. Keskustelussa esille nousi mm. Material Week -
päivät Kokkolassa sekä KIP alue kiertotalouden edelläkävijänä. Anne toimit-
taa tarkemman kutsun tilaisuudesta liittoon välitettäväksi edelleen sihteeristön
edustajille.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 1/2020 5.2.2020/§11

11 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN VUODEN 2020 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SEU-
RAAVASTA KOKOUKSESTA SOPIMINEN

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön vuoden 2020 kokousaikatau-
luksi on sovittu seuraava:

Sihteeristö MYR
5.2. 19.2.
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 kä-
sittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
8.4.2020 klo 9.30.

Käsittely: Sihteeristön kevään 2020 kokousaikatauluun liittyen todettiin topsu
valmistelun käynnistyvän maaliskuussa, huhtikuun sihteeristön kokoukseen
mennessä oltaneen uuden ohjelmakauden valmistelussa jo kohtuullisen pit-
källä ja kesäkuun kokous keskittynee helmikuussa päättyvässä haussa saatujen
hakemusten käsittelyyn.

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 8.4.2020 klo 9.30.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen muu-
tosta 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.
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.
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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


