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KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

 

Sihteeristö 2/2020    PÖYTÄKIRJA 

  

Kokousaika: Kirjallinen menettely ajalla 30.3.-8.4.2020 

Kokouspaikka: sähköpostikokous 

 

 

Käsitellyt asiat:  
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Sihteeristö 2/2020  Kirjallinen menettely 

 

Kokousaika   Kirjallinen menettely (ajalla 30.3.-8.4.2020) 

Kokouspaikka  Sähköpostikokous 

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Räihä Teemu (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Tuunila Teija Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Broman Henrik Keski-Suomen ELY-keskus 

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

 

Isosaari Piia                  Pesola Anne  Kokkolan kaupunki/Kosek 

Jylhä Petri                  Ojutkangas-Änäkkälä Jaana Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville                Korte Terttu  Kannuksen kaupunki 

Saksa Tom    Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut 

Sormunen Anne   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Muut läsnäolevat 

Paloranta Johanna   MYR puheenjohtaja  

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

Teemu Räihä Tuija Puumala  

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kirjallisen menettelyn pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sihteeristön seu-

raavassa kokouksessa.   
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Sihteeristö 2/2020 Kirjallinen menettely 

 

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ KIR-

JALLISEN MENETTELYN EHDOT 

 

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 sekä Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö voi tä-

män lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita. 

 

Kirjallisen menettelyn ehdot: 

Jokaisen sihteeristön varsinaisen jäsenen (tai hänen estyneenä ollessaan varajä-

senen) tulee vastata kirjallisesti sähköpostitse, hyväksyykö hän kirjallisella 

menettelyllä tehdyt päätösesitykset. Kirjallisella menettelyllä tehty esitys tulee 

hyväksytyksi, mikäli kaikki sihteeristön jäsenet hyväksyvät tehdyn esityksen. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä mah-

dolliset esteellisyydet 

2) todetaan, että kirjallisena menettelynä järjestetylle kokoukselle ei valita 

erikseen pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään sihtee-

ristön seuraavassa kokouksessa  

3) merkitään tiedoksi kirjallisen menettelyn käytön ehdot. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Todettiin, että sihteeristön kirjallisen menettelyyn vastasivat kaikki sihtee-

ristön varsinaiset jäsenet annettuun määräaikaan mennessä ja hyväksyivät teh-

dyn hanke-esityksen. Kokous todettiin näin ollen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.  

2)Todettiin, että kirjallisena menettelynä järjestetylle kokoukselle ei valita 

erikseen pöytäkirjantarkastajia, pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään sihtee-

ristön seuraavassa kokouksessa  

3) Merkittiin tiedoksi kirjallisen menettelyn käytön ehdot. 

--- 
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Sihteeristö 2/2020 Kirjallinen menettely 

 

2§ PK-YRITYSTEN OMISTAJANVAIHDOSPALVELU 

 

 

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

kennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja: TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 

Erityistavoite:  1.1. Uuden liiketoiminnan luominen 

Hakija:   Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Toteutusaika: 01.04.2020-31.03.2022 

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  220 240 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Suomen ELY-keskus 

 

 

Hakijan kuvaus hankkeesta: 

Suomessa on kymmenillä tuhansilla yrityksillä lähivuosina edessään omistajan-

vaihdos. Kansantalouden ja alueen kuntien kannalta on tärkeää, että mahdolli-

simman moneen elinkelpoiseen firmaan löytyy jatkaja tai ostaja niin, että yri-

tysten elinkaari jatkuu, ja palvelut sekä työpaikat kunnissa säilyisivät. Keski-

Pohjanmaan Yrittäjät ovat käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on yri-

tysten omistajanvaihdosten sujuminen alueellamme. Valitettavasti useat eläköi-

tyvät/lopettavat yrittäjät eivät koe oman yrityksen jatkajan löytymistä tai myyn-

tiä selväksi vaihtoehdoksi. Lisäksi digitalisaation myötä tulisi tutkia kuinka yri-

tykset voivat jatkaa toimintaansa erilaisten etämahdollisuuksien myötä, näin ol-

len myös nuoria olisi mahdollista saada jatkajan rooliin. 

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet: 

Hanke ylläpitää ja kehittää alueellista omistajanvaihdosverkostoa, informoi 

yrittäjiä ja yrityksiä omistajanvaihdosasioissa tapahtuvista muutoksista ja ajan-

kohtaisista asioista. Omistajanvaihdospalvelun kehitys: Teeman esillä pitämi-

nen aktiivisesti julkisuudessa, uusien viestinnällisten materiaalien kehittäminen 

ja toteuttaminen, yhteydenpito kuntien yritysneuvojiin ja heidän apunaan toimi-

minen omistajanvaihdosasioissa, tilastotiedon kerääminen ja materiaalin tuotta-

minen. Hankkeessa järjestetään lisäksi tilaisuuksia eri tahoille (yrittäjät/elin-

keinotoimijat/rahoittajat) ja otetaan huomioon myös paluumuuttajat ja maahan-

muuttajat. Järjestettävät tilaisuudet ovat esim. työpajoja, info-, valmennus- ja 

verkostotilaisuuksia. 

 

Hankkeen arvioituina vaikutuksina ovat:  

Tavoitteena on, että yrityksensä myyjät ja ostajat löytävät toisensa, tarvittava 

asiantuntija-apu, mm. alueen elinkeinotoimijat, ja -neuvojat on tunnistettu ja he 

ovat sekä myyjän että ostajan helposti löydettävissä, ja eri tukiorganisaatiot tun-

nistavat omat roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa. Luodaan uusia verkostoja 

mm. elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoneuvojien avulla niin että yritysten saama 

palvelu on ajankohtaista sekä laadukasta. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan 

pysyvä malli (myös hankkeen päättymisen jälkeen), verkosto, jolla on säännöl-

liset tapaamiset ja joka edistää edelleen omistajanvaihdosta. 
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Hankkeen kustannusarvio (€)  

Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat   26 800 

Henkilöstön palkat (ml. sivukulut) 156 000 

Välilliset menot (24%)    37 440 

Kustannukset yhteensä   220 240 

 

Rahoitussuunnitelma (€) 

Haettu avustus  176 190 

*Kunnan rahoitus    33 035  

Avustuksen hakijan omarahoitus    11 015 

Rahoitus yhteensä  220 240 

 

*Kuntien rahoitusosuuksista tehty myönteiset päätökset (Kokkola, Kaustisen 

seutukunta, Kannus ja Perho). 

 

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Sihteeristö hyväksyy hank-

keen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennera-

hasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin.  

 

Perustelu: Hanke edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan strategiassa tunnistet-

tuja kehittämiskohteita, tukien kasvun ja viennin mahdollisuuksia sekä työvoi-

man pysyvyyttä. Omistajanvaihdosten onnistuminen on kriittinen tekijä yrittä-

jäintensiivisen Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja omistajanvaihdosten 

vähäisyys sekä yrittäjien korkea ikä ovat Itä- ja Pohjois-Suomen alueella tun-

nistettuja haasteita. Hanke pyrkii hyödyntämään omistajanvaihdostilanteissa 

avautuvien kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisen palveluiden ja yritys-

verkostojen onnistuneen kohtaannon myötä. Muutostilanteet avaavat myös 

mahdollisuuden yritysten uudistamiselle ja liiketoiminnan kehittymiselle sekä 

uuden liiketoiminnan syntymiselle. Hankkeessa toteutetaan eri kohderyhmille 

suunnattuja tilaisuuksia (esim. työpajat, info- valmennus ja verkostotilaisuu-

det). Nuoret, maahanmuuttajat ja paluumuuttajat ovat kohderyhmissä ja hanke 

edistää nuorten yrityspotentiaalin käyttöönottoa, huomioiden osaltaan yrittä-

jyyden laajemman diversiteetin. 

   

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjan-

maan alueellisin EAKR -varoin.  

--- 

 


