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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 1 

 

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 jäsenet hyväksyvät tehdyn esityksen. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan osallistujat  

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä mahdolliset esteel-

lisyydet. 

3) Merkitään tiedoksi kirjallisen menettelyn ehdot. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Kirjallisen menettelyn käsittelyyn osallistuivat kaikki sihteeristön varsinaiset 

jäsenet pl. Marita Mutka, jonka osalta osallistujana oli varajäsen Teppo Rekilä.  

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3) Merkittiin tiedoksi kirjallisen menettelyn ehdot. 

--- 
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Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 2 

 

2§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Kirjallisen menettelyn pöytäkirjantar-

kastajiksi valitaan Sirkku Wacklin ja Teija Tuunila.  

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirkku Wacklin ja Teija 

Tuunila.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 3 

 

3§ SIHTEERISTÖN PÖYTÄKIRJAN 3/2020 (3.6.2020) HYVÄKSYMINEN 

 

Sihteeristön sähköisesti järjestetyssä Teams kokouksessa 3.6.2020 jäi epä-

huomioissa pöytäkirjantarkastajat valitsematta.  Sihteeristö pöytäkirja 3.6.2020 

esitetään poikkeuksellisesti hyväksyttäväksi sihteeristön kirjallisen menettelyn 

kautta.  

 

Sihteeristön 3/2020 (3.6.2020) pöytäkirja on toimitettu sihteeristön edustajille 

esityslistan mukana.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy 3.6.2020 pidetyn 

sihteeristön pöytäkirjan 3/2020. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi 3.6.2020 pidetyn sihteeristön pöytä-

kirjan 3/2020. 

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 24 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 4 

 

4 § ILMASTOINDIKAATTORI (308006) 

 

Sihteeristö 3.6.2020 § 24 

 

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

kennerahasto-ohjelma 

Toimintalinja: TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

Erityistavoite:  3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden rat-

kaisujen kehittäminen (EAKR) 

Hakija:   Centria ammattikorkeakoulu Oy 

Toteutusaika: 1.5.2020-30.4.2022 

Toteuttamisalue:  Kokkola, Veteli 

Kokonaiskustannukset:  273 247 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

 

Hankkeen välittömänä tavoitteena on edistää alueen teollisten toimialojen pyr-

kimyksiä ohjata toimintaansa entistä vähähiilisemmäksi materiaali- ja energia-

tehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden avulla.  

 

Hankkeessa määritellään toimialakohtaisesti tuotteille, prosesseille, toimin-

noille ja/tai palveluille ilmastoindikaattorina toimiva hiilijalanjälki, joka kuvaa 

tuotteen, prosessin, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli toi-

sin sanoen sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elin-

kaaren aikana syntyy, sekä esitetään vaihtoehtoiset toimenpiteet hiilijalanjäljen 

pienentämiseksi.  

 

Hiilijalanjäljen määrittämisessä ja laskennassa huomioidaan tuotteen / tuotan-

tolinjan elinkaaren aikaiset päästöt, kartoitetaan yritysten tuottamat sivuvirrat 

kokonaisvaltaisesti, tarkastellaan mahdollisuuksia näiden vähentämiseksi ja 

hyödyntämiseksi, sekä luodaan alueellisia verkostoja sekä kehitetään mahdol-

lisia yhteistyömuotoja materiaalisivuvirtojen hyödyntämisen edistämiseksi. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana toimi-

tetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 
Teija Tuunila poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Kirjallinen menettely 4/2020 
 

 

Hanketta koskeva valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö ei hyväksy hanketta 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö ei hyväksy hanketta rahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta esityslistan mukana toimi-

tetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
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Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 25 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 5 

 

5 § SEURAAVAT HAUT 

 

Sihteeristö 3.6.2020 § 25 

ESR haku 

Seuraava ESR -haku avautuu kesäkuussa 2020. Kokouksessa kuullaan tarkem-

min haun aikataulusta ja suunnitellusta sisällöstä. 

 

EAKR -haku 

Seuraava EAKR -haku on suunniteltu avattavaksi syksyllä 2020. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merki-

tään tiedoksi.  

 

Käsittely: Marko Muotio totesi ESR haun avautuvan kesällä ja päättyvän 

syys-lokakuun vaihteessa. Viime ESR -haussa ei jätetty yhtään TL 3 kohdistu-

vaa hakemusta, joten kesäkuussa avattavassa haussa TL 3 hakuteemana on 

edellisen haun mukaisesti työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanoa tukevat 

digitaaliset ratkaisut nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa ole-

vien työllistämiseksi. TL 4 osalta hankkeita haetaan erityistavoitteeseen 9.2 

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. 

Painotuksena on jatkuvan oppimisen periaate OKM:n toiveiden mukaisesti 

(OKM haluaisi, että jatkuva oppiminen otettaisiin hankkeissa paremmin huo-

mioon). Tätä testattaisiin Keski-Pohjanmaalla. TL 5 osalta kaikki ohjelman-

mukaiset toimenpiteet ovat mahdollisia (ei erityistä painotusta). 

 

Teemu Räihä kertoi seuraavan EAKR -haun avautuvan todennäköisesti alku-

syksystä ja päättyvän loppuvuodesta. Painotuksina tullevat olemaan vähähiili-

syyden lisäksi koronasta toipuminen (mm. yrityskentän uudistumiseen liittyvä 

hanketoiminta).  

 

Sirkku Wacklin kertoi maaseuturahaston tämän vuoden viimeisen hakukier-

roksen päättyvän 30.9. Ensi vuonna käytössä ovat jo siirtymäkauden varat. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
Marko Muotio ja Piia Isosaari poistuivat kokouksesta § käsittelyn jälkeen. 

 

 

Kirjallinen menettely § 5 

  Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 26 

Sihteeristö 4/2020  Kirjallinen menettely § 6 

 

 

6 § RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS 

 

Kokouksessa kuullaan lyhyt tilannekatsaus rakennerahasto-ohjelmasta. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Käsittely: Puheenjohtaja Teemu Räihä totesi rakennerahasto-ohjelman toteu-

tuksen etenevän hyvin. Ohjelman vähähiilisyystavoitteet on kansallisesti saa-

vutettu. Harvan asutuksen kehys on täyttynyt, joten jatkossa hankkeita ei sii-

hen enää merkitä. Suomen ohjelmanmuutosesityksestä (indikaattorit, tekninen 

tuki) ei ole vielä komission päätöstä olemassa. Rakennerahasto-ohjelmaan on 

mahdollisesti tulossa myös elvytyspaketti koronaan liittyen. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

Kirjallinen menettely 4/2020 § 6 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 27 

Sihteeristö 4/2020  Kirjallinen menettely 4/2020 § 7 

 

7 § UUDEN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE  

 

Sihteeristö 3.6.2020 § 27 

Uuden Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 

valmistelussa odotetaan parhaillaan niin komission linjauksia monivuotisesta 

rahoituskehyksestä (MFF) kuin kansallisia linjauksia ohjelman lopullisista pai-

notuksista ja kansallisesta rahoituksen jakautumisesta. Komission odotetaan 

tekevän linjauksensa unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä ohjelma-

kauteen liittyvistä säädöksistä ja asetuksista toukokuun loppupuolella. Kansal-

lisesti odotetaan päätöksiä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) koh-

dentumisesta kansallisesti sekä rahoituksen alueellisesta jakautumisesta maa-

kuntien välillä. Päätös kaupunkien ekosysteemisopimuksista saatiin viime vii-

kolla. Uudella ohjelmakaudella ekosysteemisopimukset tehdään yliopisto- ja 

yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Maailmanlaajuisella koronapandemialla on 

ollut vaikutuksensa komission käsittelyaikatauluihin ja koronan vaikutuksia 

rahoituksen kohdentumiseen tullaan myös pohtimaan rahoituskehystä mietittä-

essä. Komission odotetaankin esittävän mittavaa tukiohjelmaa koronan aiheut-

tamista vaikutuksista toipumiseen. 

 

Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelman sisällöllistä valmiste-

lua on jatkettu niin ministeriössä kuin Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja 

Länsi-Suomen suuralueilla. Parhaillaan viimeistellään mm. ohjelman seuran-

taindikaattorien sisältöä sekä älykkään erikoistumisen mahdollistavia edelly-

tyksiä. Myös tulevalla ohjelmakaudella käytössä olevia hallinto- ja kustannus-

malleja sekä hakuprosesseja on luonnosteltu. Parhaillaan on meneillään myös 

ohjelman ympäristövaikutusten arviointi. Valtioneuvosto käsittelee ohjelma-

luonnoksen syksyllä, jonka jälkeen se toimitetaan komission viralliseen tarkas-

teluun. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ohjelmaluonnoksesta ja sen ympä-

ristöselostuksesta avoimen julkisen kuulemisen syksyllä.  

 

Keski-Pohjanmaalla on aloitettu oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liitty-

vän alueellisen suunnitelman valmistelu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen yhteisen 

JTF-koordinaatioryhmän toimintaa vuonna 2020. Tavoitteena on tutkimuslai-

tosten ja sidosryhmien asiantuntijuutta hyödyntäen laatia oikeudenmukaisen 

siirtymän rahaston toimeenpanon edellyttämät alueelliset suunnitelmat, joissa 

kuvataan alueelliset painopisteet ja tavoitteet rahoituksen suuntaamiselle. Oi-

keudenmukaisen siirtymän rahasto on osa komission lanseeraamaa Euroopan 

vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaa, ja sen tavoitteena on tukea alueita 

ja aloja, joilla siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan aiheuttaa taloudellisia, so-

siaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Oikeudenmukaisen siirtymän rahas-

ton toimenpiteet tullaan todennäköisesti liittämään osaksi rakennerahasto-oh-

jelmaa. 

 

Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelman 2021-2027 tämänhetki-

sessä luonnoksessa on määritelty ohjelman keskeiset strategiset painopisteet. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan vaikutuksia kuuteen eri strategiseen ko-

konaisuuteen: 

1) Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja 

digitalisaation parantaminen, ml. pk-yritysten toimintaympäristöä tuke-

vat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit 

harvaan asutulla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa 

2) Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen, ilmastonmuutoksen hil-

lintä ja sopeutuminen sekä toimet oikeudenmukaisen siirtymän edistä-

miseksi 

3) Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien 

parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen 

4) Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaan-

non edistäminen työn murroksessa 

5) Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittämi-

nen 

6) Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden 

edistäminen sekä toimet aineellisen puutteen torjumiseksi 

 

Läpileikkaavina periaatteina ohjelmassa ovat kestävä kehitys, sukupuolten 

tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuu-

tos ja innovatiivisuus. Pohjoisen harvaanasutun alueen eli Itä- ja Pohjois-Suo-

men suuralueen erityisiä alueellisia kehityseroja lieventämään tarkoitettua eri-

tyisrahoitusta suunnataan erityisesti elinkeino- ja yritystoimintaa edistävään 

saavutettavuuteen sekä koulutuksellista tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallisuutta 

lisäävien palvelujen saavutettavuuden kehittämiseen esimerkiksi digitalisaa-

tion avulla. NSPA-tuki kohdennetaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen eritys-

haasteiden ratkaisemiseen. Näitä haasteita ovat mm. pysyvät kilpailukykyhai-

tat, jotka johtuvat harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä. 

 

Mikäli sihteeristön kokoukseen mennessä saadaan linjauksia tai päätöksiä 

edellä esille tuoduista vielä ratkaisua odottavista asioista, käydään ne läpi ko-

kouksessa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille 

tiedoksi saatettavaksi.  

 

Käsittely: Teemu Räihä kertoi rakennerahasto-ohjelman ohjelmaluonnosver-

sion 5 olevan komission epävirallisessa käsittelyssä, ja siitä odotetaan pa-

lautetta. EU:n monivuotisessa rahoituskehysehdotuksessa on mm. esitetty ko-

rotuksia JTF:ään esitetty ja esitetty, että ESR:stä varattaisiin 5 %:a lap-

siköyhyyden torjuntaan. Kansalliset rahoitusneuvottelut ovat edelleen käyn-

nissä. 

 

Sihteeristön päätös: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatet-

tavaksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Kirjallinen menettely 4/2020 § 7 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille 

tiedoksi saatettavaksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saatet-

tavaksi.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 28 

Sihteeristö 4/2020  Kirjallinen menettely § 8 

 

8 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

Sihteeristö 2.6.2020 § 28 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat.  

 

Käsittely: Anne Sormunen toivoi, että valmistelussa oleva Keski-Pohjamaan 

kansainvälistymisstrategia voitaisiin käydä läpi syksyn MYRrissä (luonnos-

vaihe tiedoksi MYRrille). Todettiin lisäksi, että maakuntaohjelman arviointi-

työ on parasta aikaa meneillään ja sen tulosten esittely sekä maakuntaohjelma 

toimeenpanosuunnitelma ovat myös syksyn sihteeristö/MYR käsittelyyn tule-

via asioita. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

Kirjallinen menettely 4/2020 § 8 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020  3.6.2020 § 29 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 9 

 

9 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS 

 

Sihteeristö 3.6.2020 § 29 

Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti 

sovittu seuraava: 

 

Sihteeristö  MYR 

3.6.  17.6. 

9.9.   

14.10.  28.10 

25.11.  9.12. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

9.9.2020 klo 9.30.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi sihteeristön seuraava kokous 9.9.2020 

klo 9.30.  

--- 

 

Kirjallinen menettely § 9 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

9.9.2020 klo 9.30.  

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 9.9.2020 klo 9.30.  

--- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 3/2020 3.6.2020 § 30 

Sihteeristö 4/2020 Kirjallinen menettely § 10 

 

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

 

Sihteeristö 3.6.2020 § 30 

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-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntöval-

tuus (EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä 15 156 000 €. Vuo-

den 2019 alussa saatu vuosien 2019-2020 valtuus on 5 976 000 €, eli kaikki-

aan yritystukiin käytettävissä oleva rahoitus on yhteensä 21 132 000 €. 

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-31.5.2020 (Yrtti2 raportti) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  285 36 109 570 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 183 19 521 984  

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 190 19 864 166 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 31  

Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä   1 610 016 
 

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 

4) Myönnettyjen indikaattoritiedot 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä yritystuista valtaosa (55,7%) 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 24,3 %, uuden liiketoi-

minnan luomiseen 11 % ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 8,7 

%. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten 

vahvuuksien pohjalta ei rahoitusta ole juurikaan suuntautunut (1,8 %). 

 

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). 

 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
http://www.keski-pohjanmaa.fi/
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 Pvm ja allekirjoitus 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakun-

nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryh-

mälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

Kirjallinen menettely § 10 

 

Haettuja ja myönnettyjä yritystukia koskevat yhteenvedot on toimitettu esitys-

listan mukana.   

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakun-

nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryh-

mälle tiedoksi saatettavaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

 
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. 

 

  

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
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 Pvm ja allekirjoitus 

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 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

