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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020

Kokousaika Keskiviikko 9.9.2020 klo 9.30-
Kokouspaikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola

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                  Sandberg Jonne Kokkolan kaupunki
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 asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-
sentekoon).

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Liedes Irma/Keski-Suomen ELY-keskus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Teemu Räihä Tuija Puumala
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Marita Mutka Teija Tuunila
Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjatarkastaja
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020

1§ LÄSNÄOLIJAT, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESTEELLISYYS

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

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) todetaan, että Irma Liedes on kutsuttu kokoukseen Keski-Suomen ELY-

keskuksen/yritystuet asiantuntijana
3) todetaan menettelytavat mm. esteellisyyden huomioimiseksi, mikäli osal-

listujia on etäyhteydellä mukana kokouksessa.

Sihteeristön päätös:
1) Todettiin osallistuneet ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2) Todettiin, että Irma Liedes on kutsuttu kokoukseen Keski-Suomen ELY-

keskuksen/yritystuet asiantuntijana
3) Todettiin, että mikäli kokouksiin osallistuu edustajia etäyhteydellä, niin

he poistuvat langoilta niiden pykälien ajaksi, joissa ovat esteellisiä.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020

2§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkas-
tajat.

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Mutka ja Teija
Tuunila.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 2

3 § MUUTOKSET SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 (§ 5) hyväksynyt
seuraavan muutoksen sihteeristön kokoonpanoon.

Kokkolan kaupungin asiantuntijaedustus sihteeristössä:

Entinen varaedustaja Uusi varaedustaja
Anne Pesola Jonne Sandberg
Kosekin toimitusjohtaja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 4

4 § KULUVAN OHJELMAKAUDEN 2014-2020 RAHOITUSTILANNE RAHOITTAJITTAIN

Kokouksessa kuullaan kuluvan ohjelmakauden rahoitustilanne rahoittajittain.

EAKR/Keski-Pohjanmaan liitto
EAKR/Keski-Suomen ELY-keskus, yritystuet
ESR/Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseuturahasto/Pohjanmaan ELY-keskus

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020/ § 5

5 § 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. Yh-
teistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot
saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös
tehdyistä rahoituspäätöksistä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
myönnettäviin yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä oleva rahoitus
(EAKR+valtio) vuosille 2014-2020 on yhteensä 21 132 000 € (tämänhetki-
nen valtuustilanne ja jäljellä oleva valtuus tarkistetaan vielä, huomioiden pur-
kautuneet/uudelleen budjetoitavat valtuudet tai muut mahdolliset muutokset).

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-31.8.2020 (Yrtti2 raportti/K-S ELY)

kpl €

Haetut yritystuet yhteensä 294 36 990 585
EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 21 132 000
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 191 20 252 517
Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182
Myönnetyt yritystuet yhteensä 190 20 594 699
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 31
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä 879 483

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 (56,9%) on kohdistunut pk-yritysten kas-
vun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-
yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja energiate-
hokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista suunnattu 23,4 %, uuden
liiketoiminnan luomiseen 10,6 % ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvista-
miseen 8,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen
alueellisten vahvuuksien pohjalta ei rahoitusta ole juurikaan suuntautunut
(0,3 %).

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vain vajaa
3 % (580 310 €) on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tie-
topalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020/ § 6

6 § SEURAAVAT HAUT

EAKR -haku
Seuraava EAKR -haku on suunniteltu avattavaksi syksyllä 2020.
Kokouksessa kuullaan tarkemmin jatkosuunnitelmista.

ESR haku
ESR:n osalta on parasta aikaa haku meneillään ja se päättyy 1.10.2020.
Kokouksessa kuullaan tarkemmin jatkosuunnitelmista.

Maaseuturahasto
Kokouksessa kuullaan tarkemmin maaseuturahaston tilanteesta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 7

7 § VALTION JA KAUPUNKIEN VÄLISET EKOSYSTEEMISOPIMUKSET

Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka
mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, ke-
hityksen ja innovaatioiden tueksi.

Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitii-
kan 2021–2027 -ohjelmaa. Ne toteuttavat EU:n kestävän kaupunkikehittämi-
sen tavoitteita Suomessa. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella kestävää kau-
punkikehittämistä on toteutettu Suomen kuuden suurimman kaupungin yhtei-
sen strategian kautta. Tulevalla kaudella mahdollisuudet laajenevat yhä use-
ampaan kaupunkiin.

Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopis-
tokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki,
Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio,
Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kok-
kola.

Kokouksessa kuullaan Kokkolan kaupungin strategiapäällikkö Piia Isosaaren
ajankohtaiskatsaus asiasta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 8

8 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitys
vuosille 2021-2022 on käynnistynyt.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole ohjeistanut erikseen toimeenpanosuunnitel-
mien laatimista ko. vuosille, joten toimeenpanosuunnitelma päivitetään edel-
lisvuotisen toimeenpanosuunnitelman pohjalta. Alueen tilannekuva päivite-
tään vastaamaan voimassa olevan ALKE -päätöksen rakennetta, ja samalla
TEMin aluekehityksen tilannekuvan laadintaa koskevaa ohjeistusta. Toi-
meenpanosuunnitelman tehdään tarvittavat sisältöpainotuksiin liittyvät päivi-
tykset, hyödyntämällä mm. syyskuun aikana kokoontuvissa maakuntaohjel-
man teemaryhmissä esille nousevia kehittämisajatuksia.

Tarvittaessa päivitetään myös toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät rakenne-
rahasto-ohjelman rahoitustaulukot ja painotukset, sekä maaseutuohjelmaa
koskevat painotukset.

Toimeenpanosuunnitelma käsitellään 13.10. kokoontuvassa sihteeristössä ja
viedään edelleen hyväksyttäväksi 28.10. kokoontuvaan maakunnan yhteis-
työryhmään.

Kokouksessa kuullaan lisää toimeenpanosuunnitelman valmistelusta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 9

9 § RAKENNERAHASTOKAUTEEN 2021-2027 VALMISTAUTUMINEN

Rakennerahasto-ohjelman valmistelutilanne
Uuden Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-
2027 valmistelussa on edetty ohjelmaluonnosversio 5 vaiheeseen. Luonnos-
versiosta on saatu komission alustava palaute, jonka pohjalta luonnosta muo-
kataan edelleen.

Kansallisessa lainsäädäntövalmistelussa on edetty asetusten valmisteluun ja
asetusluonnokset saataneen kommentoitavaksi alkusyksystä.

Ratkaisua rahoituksen jakautumisesta kansallisesti alueiden välillä ei ole
vielä tehty, mutta myös se saataneen aikaan alkusyksystä. Kansallisesti odo-
tetaan päätöksiä myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituk-
sen alueellisesta kohdentumisesta.

Ohjelman hallinnollista valmistelua on tehty jo pitkään ja se jatkuu edelleen,
kuten myös tietojärjestelmien valmistelu ja kehitystyö.

Ohjelmaluonnos versio 5 on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.

Kokouksessa käydään läpi keskeisimmät komission kommentit ohjelmaluon-
nokseen 5, sekä muut ajankohtaisasiat.

Valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen
Näillä näkymin erityisesti vuodet 2021-2022 tulevat olemaan päällekkäisiä
kuluvan kauden ja käynnistyvän uuden rakennerahastokauden toteutuksessa.
Tämä edellyttää etukäteisvalmistautumista ja riittävää resurssointia sekä ra-
hoittajatahoilta että alueemme hanketoimijoilta.

Hanketoimijoille 25.8. järjestetyssä uutta kautta koskevassa infotilaisuudessa
nousi esille useita kehittämisajatuksia ja toiveita liittyen uuteen ohjelmakau-
teen:

Esille nostettiin mm. seuraavaa:
- koko maakunnan sitouttaminen laajasti kehittämistyöhön
- eri ohjelmien synkronointi (rahoituslähteet eivät saisi lähteä erkanemaan

omille teilleen)
- hakujen koordinointi maakunnassa (esim. EAKR, ESR, JTF), jotta ohjel-

milla saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvä yhteisvaikutus
- vaikutusten seuranta ja ”laivan ohjaus” tärkeää (puolivälitarkastelu)
- joustavuus, reagointiherkkyys ja muutosvalmius (7 vuotta on pitkä aika)
- epäonnistuneiden hankkeiden analysointi → opittavaa?
- hankkeiden ohjausryhmistä voitaisiin ottaa vielä enemmän irti → tarvitta-

essa toimenpiteiden uudelleen suuntaamista tavoitteiden saavuttamiseksi
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- 3. sektorin toimijoiden ja yritysten arkuus lähteä mukaan hanketoimin-
taan (ideat eivät muutu hankehakemuksiksi)

- vuoropuhelua hakijan ja rahoittajan välille kaivattiin
- maakuntien pitäisi mainostaa enemmän omia hyviä hankkeitaan (tiedon-

levitys myös muihin maakuntiin/hankkeiden monistus)
- riskinottoa ja riskinsietokykyä lisää ”liika varmanpäällä pelaaminen joh-

taa varmimmin keskinkertaisuuteen, tai jopa sen alle”
- rummuttamista eri ohjelmien rahoitusmahdollisuuksista (eri verkostoja

hyödyntäen).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 10

10 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat.

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita käsiteltäviä asioita.
---
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Sihteeristö 5/2020 9.9.2020 § 11

11 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS

Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti
sovittu seuraava:

Sihteeristö MYR
14.10. 28.10
25.11. 9.12.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
14.10.2020 klo 9.30.

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 14.10.2020 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
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 ha-
kea 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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

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


