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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakunnan yhteistyöryhmän 3/2020   

 

Kokousaika: Keskiviikko 28.10.2020 klo 9.00-11.16 

Kokouspaikka:  Sähköinen Teams -kokous  

 

Yhteistyöryhmän jäsenet 

jäsenet  varalla   taho, jota edustaa 

 

Alueen kunnat ja maakunnan liitto 

Johanna Paloranta (pj) Seppo Tastula  Keski-Pohjanmaan liitto 

Arto Pihlajamaa Ulla-Riitta Harju  Keski-Pohjanmaan liitto 

Jussi Järvenpää Stina Mattila   Kokkolan kaupunki 

Piia Isosaari  Ben Weizmann  Kokkolan kaupunki 

Jussi Niinistö  Olli Joensuu   Kannuksen kaupunki 

Arto Alpia  Esko Ahonen   Kaustisen seutukunta 

Petri Jylhä  Jukka Hillukkala  Kaustisen seutukunta 

Lauri Laajala  Esa Kalliokoski  Perhon kunta 

 

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät 

valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot 

Marko Muotio Jouni Kytösaari  Keski-Suomen ELY-keskus 

Timo Saari Mika Palosaari (Hanna Auronen) Pohjanmaan ELY keskus ja  

     Pohjanmaan TE-toimisto 

Karin Kainlauri Sirkku Wacklin  Pohjanmaan ELY-keskus 

Karoliina Laakkonen- 

Pöntys  Anders Östergård  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Tom Saksa  Vesa Kojola   Pohjanmaan ELY/Team Fin palv. 

Harri Varhama Tove Lindell   L-S aluehallintovirasto (AVI) 

 

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä 

kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 

järjestöjä 

Mervi Järkkälä Kimmo Hanhisalo  Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Jan-Ove Nyman Lea Haavisto   MTK Keski-Pohjanmaa 

Paula Erkkilä  Juha Häkkinen  Pohjanmaan Kauppakamari 

Petri Partanen Miikka-Aukusti Heiskanen SAK 

Timo Rajaniemi Esa Saari   AKAVA 

Jaakko Kosonen Kirsi Panula   STTK 

Sirpa Nevasaari Miia Tiilikainen  Kansalaisjärjestöt  

 

Pysyvät asiantuntijat/aluevaikutusorganisaatiot 

 

varsinainen  varalla   taho, jota edustaa 

Tuija Vähäkuopus Hannu Lahtinen  Geologian tutkimuskeskus 

Asmo Honkanen Hanna Brännström  Luonnonvarakeskus Luke 

Ismo Hakala Anne Jokela   Kokkolan yliopistokesk. Chydenius 

Marko Forsell Jennie Elfving  Centria-ammattikorkeakoulu 

Ari Maunuksela Anu Haapasalo  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Jussi Salminen Iiris Jurvansuu  Soite 

Elina Itäniemi Heidi Pasanen  Leader ryhmät 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus 

Timo Pärkkä   maakuntahallituksen pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Esa Kant   maakuntahall varapj Keski-Pohjanmaan liitto 

Jyrki Kaiponen  maakuntajohtaja Keski-Pohjanmaan liitto 

Teemu Räihä  sihteeristön pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Teija Tuunila  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Jukka Keinänen  sihteeristön jäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

Anne Polso  sihteeristön jäsen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Sirkku Wacklin  sihteeristön jäsen Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Muut läsnä olleet 

Tuija Puumala  MYR sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto 

 

MYR puheenjohtajisto 

MYR puheenjohtaja Johanna Paloranta  Keski-Pohjanmaan liitto  

I varapuheenjohtaja Lauri Laajala  alueen kunnat ja maakunnan liitto 

II varapuheenjohtaja Timo Saari   valtion viranomaiset 

III varapuheenjohtaja Jan-Ove Nyman  sosiaalipartnerit 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 __________________ ________________     ______________________ 

Lauri Laajala  Tuija Puumala Teija Tuunila 

 I varapuheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä (§1) pöytäkirjanpitäjä (§ 2-14) 

  

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________        __________________      

 Karin Kainlauri Jussi Järvenpää   

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2020  28.10.2020/§1 

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

SEKÄ TEAMS KOKOUKSESSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT  

 

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. 

3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt. 

 

Yhteistyöryhmän päätös:  

1) Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin, että Terhi Mäkinen osallistuu 

kokoukseen § 7 esittelijänä 

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3) Todettiin Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt. 

--- 
 

Ari Maunuksena saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2020  28.10.2020/§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 Karin Kainlauri ja 

Jussi Järvenpää. Todettiin, että teknisten ongelmien takia kokouksen sihteerinä 

toimi § 2 lähtien Teija Tuunila. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2020   28.10.2020/§3 

 

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON 

 

Maakuntahallitus on nimennyt maakunnan yhteistyöryhmän. Maakunnan 

yhteistyöryhmässä tapahtuvat henkilömuutokset hyväksyy maakuntajohtaja.  

 

Kannuksen kaupungin esityksestä on maakuntajohtajan päätöksellä 8.10.2020 

hyväksytty seuraava henkilömuutos Kannuksen kaupungin edustukseen:  

 

entinen varsinainen jäsen  uusi varsinainen jäsen 

Terttu Korte   Jussi Niinistö 

kaupunginjohtaja  kaupunginjohtaja 

 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän esityksestä on maakuntajohtajan 

päätöksellä 20.10.2020 hyväksytty seuraavat henkilömuutokset Keski-

Pohjanmaan koulutusyhtymän edustukseen: 

 

entinen varsinainen jäsen  uusi varsinainen jäsen 

Jarmo Matintalo  Ari Maunuksela 

kehitysjohtaja  yhtymäjohtaja 

 

entinen varajäsen  uusi varajäsen 

Harri Lundell  Anu Haapasalo  

kehityspäällikkö  työelämäpalvelupäällikkö   

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2020   28.10.2020/§ 4 

4 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön. Muutokset 

sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy yhteistyöryhmä. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksella on varsinaisen edustajan paikka MYR 

sihteeristössä. Keski-Suomen ELY-keskus esittää seuraavaa muutosta 

edustukseensa:  

 

entinen varaedustaja  uusi varaedustaja 

Henrik Broman  Irma Liedes 

yritystutkija   yritysasiantuntija 

 

 

Kaustisen seutukunnalla on pysyvän asiantuntijan paikka yhteistyöryhmän 

sihteeristössä. Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on esittänyt seuraavan 

muutoksen edustukseensa: 

 

entinen varaedustaja  uusi varaedustaja 

Jaana Ojutkangas-Änäkkälä Minna Kauppinen 

seutusihteeri   kehittämispäällikkö  

 

 

Kannuksen kaupungilla on pysyvän asiantuntijan paikka yhteistyöryhmän 

sihteeristössä. Kannuksen kaupunki on esittänyt seuraavan muutoksen 

edustukseensa: 

 

entinen varaedustaja  uusi varaedustaja 

Terttu Korte   Jussi Niinistö 

kaupunginjohtaja  kaupunginjohtaja 

 

 

  

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy edellä esitetyt 

muutokset sihteeristön kokoonpanoon. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi edellä esitetyt muutokset 

sihteeristön kokoonpanoon. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§90 

Sihteeristö   14.10.2020/§ 5 

MYR 3/2020   28.10.2020/§ 5 

5 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN (MYR) I VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

Maakuntahallitus 21.9.2020 § 90 

 

Voimassa olevan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-toiminnan 

hallinnoinnista mukaan maakunnan yhteistyöryhmän ja sen puheenjohtajiston 

nimeää maakuntahallitus. MYR I varapuheenjohtajan tulee olla 

yhteistyöryhmän jäsen.  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän I varapuheenjohtaja Terttu Korteen Kannuksen 

kaupunginjohtajan tehtävän päättyessä syyskuussa 2020 ovat maakunnan 

yhteistyöryhmän kuntaedustajat esittäneet uudeksi MYR I varapuheenjohtajaksi 

Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajalaa. 

 

Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän I varapuheenjohtajaksi 

Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajalan. 

 

Päätös:  

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 

 

MYR sihteeristö 14.10.2020 § 4 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYRrille 

tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi 

saatettavaksi. 

---  

 

MYR 28.10.2020 § 5 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/§6 

MYR 3/2020  28.10.2020/§6 

6 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 

VUOSILLE 2021-2022 

 

Sihteeristö 14.10.2020 § 6 

Maakuntaliittojen tehtävänä on alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan valmistella 

kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan 

yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 

vuosille 2021–2022 ajoittuu maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelman 

toteuttamisen kannalta kahden eri kauden taitosvaiheeseen. Maakuntaohjelma 

ulottuu vuoteen 2021 ja vuoden 2021 aikana valmistellaan uusi 

maakuntaohjelma. Uuden rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 toteuttaminen 

puolestaan alkaa vuonna 2021. 

 

Toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021–2022 on tehty edellisen 

toimeenpanosuunnitelman päivityksenä, huomioiden olennaiset tarkistukset 

painotuksiin maakuntaohjelman toteuttamisen ja uuden EU-ohjelmakauden 

sisältöjen näkökulmasta. Rahoitussuunnitelman osalta on päivitetty alueelliset 

painotukset huomioiden koronakriisin vaikutukset rahoituksen suuntaamiseen, 

mutta rahoitustaulukkoon ei ole tehty muutoksia. Rahoitustaulukkoa tullaan 

päivittämään tarvittaessa myöhemmin erikseen. Koronaviruksen aiheuttamia 

vaikutuksia on pyritty ennakoimaan ja niihin varautumaan 

toimeenpanosuunnitelman tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 

 

Toimeenpanosuunnitelma on koottu Keski-Pohjanmaalla yhteistyössä alueen 

toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

2018–2021 kehittämisteemojen mukaiset työryhmät kokoontuivat maaliskuussa 

ja syyskuussa pohtimaan lähivuosien keskeisiä kehittämisteemoja. Lisäksi 

3.9.2020 järjestetyssä aluekehittämispäivässä oli esillä ajankohtaisia 

aluekehittämisen teemoja. Syyskuun työryhmäkokouksissa viimeisteltiin 

toimeenpanosuunnitelman keskeiset painotukset ja teemat seuraaville vuosille. 

 

Ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2018-2021 on toimitettu 

sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee toimeenpanosuunnitelman.  

 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn 

toimeenpanosuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän 

hyväksyttäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi esitetyn toimeenpanosuunnitelman 

vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.  

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 28.10.2020 § 6 

Ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2018-2021 on toimitettu 

yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.  

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee toimeenpanosuunnitelman.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn Keski-

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpanosuunnitelman vuosille 

2021-2022. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn Keski-

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpanosuunnitelman vuosille 

2021-2022. 

--- 
Terhi Mäkinen saapui kokoukseen § käsittelyn aikana klo 9.23. 

 

 

 

  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2020 (28.10.2020) Sivu 11 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2020   28.10.2020/§ 7 

7 § ELY-KESKUSTEN TULOSSOPIMUSTEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2021 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) on laadittu 

strategiakaudelle 2020-2023 monivuotiset tulossopimukset vuonna 2019. 

Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä 

muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-

asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 15.6.2020 ohjeistanut ELY-keskuksia 

tulossopimusten tarkistamisesta vuonna 2020. Tulossopimukset tarkistetaan 

huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien tahojen 

linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheutuvat 

muutostarpeet.  

 

Tarkistetut tulostavoite-esitykset vuodelle 2021 tuli toimittaa ministeriölle 

16.10.2020 mennessä. Allekirjoitettavalla tulossopimuksella sovitaan vuoden 

2021 tulostavoitteista.  

 

Keski-Pohjanmaan kuuluu E (elinkeinot) -vastuualueen osalta Pohjanmaan 

ELY-keskuksen toiminta-alueeseen ja L (liikenne)- ja Y (ympäristö) - 

vastuualueiden osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueeseen.  

Keski-Pohjanmaan RR -ELY-keskuksena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.   

 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksilta on pyydetty 

tulostavoite-esitysten päivittämistä koskeva esittely maakunnan 

yhteistyöryhmän kokoukseen 28.10.  

 

 

Kokouksessa kuullaan edellä mainittujen ELY-keskusten esittely asiasta.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi.   

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

---  
 

Terhi Mäkinen poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen klo 10.25. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 6/2020  14.10.2020/§ 8 

MYR 3/2020   28.10.2020/§ 8 

8 § EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUN 

TILANNEKATSAUS 

 

Sihteeristö 14.10.2020 § 8 

Uuden rakennerahasto-ohjelmakauden ohjelma-asiakirjan luonnoksen 

valmistelussa ollaan etenemässä viimeistelyvaiheeseen. Ohjelmaluonnosta on 

muokattu komissiolta saadun epävirallisen palautteen pohjalta niin Itä- ja 

Pohjois-Suomen suuralueen valmisteluryhmässä kuin TEM:n järjestämissä 

yhteisissä työpajoissa ja tapaamisissa. Komission palautteen perusteella 

ohjelmaluonnokseen ollaan lisäämässä uusia toimintalinjoja ja erityistavoitteita, 

ja aiempaa sisältötekstiä muokataan uuteen rakenteeseen sopivaksi. Uusi 

ohjelmarakenne on TEM:n esityksen mukaan seuraava: 

 

TL 1: Innovatiivinen Suomi  

• ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 

teknologioiden käyttöönoton parantaminen 

• ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 

julkishallinnon hyväksi (UUSI) 

• ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 

TL 2: Hiilineutraali Suomi (UUSI) 

• ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

• ET 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 

katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 

• ET 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

TL 3: Saavutettava Suomi (UUSI) 

• ET 3.1.: Laajakaistat 

• ET 3.3: Kestävän, ilmastonmuutoksen kestävän, älykkään ja 

intermodaalisen kansallisen, alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden 

kehittäminen, mukaan lukien yhteyksien parantaminen TEN-T -verkon 

ja rajat ylittävän liikkuvuuden osalta 

TL 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 

• ET 4.1.1. Polkuja töihin 

• ET 4.1.6. Uutta osaamista työelämään 

• ET 4.1.7. Yhdenvertaiseen osallisuuteen 

• ET Lasten köyhyyden torjuminen (UUSI) 

• ET Aineellisen puutteen torjuminen 

JTF: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimintalinja 

Teknisen tuen toimintalinja 
 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelu on viivästynyt, koska 

kansallisia päätöksiä rahoituksen kohdentumisesta alueellisesti tai toiminnan 

sisällöistä ei ole vielä tehty, mutta mahdollisuutena on lisätä JTF-toimenpiteet 

osaksi rakennerahasto-ohjelmaa myöhemmin ohjelmamuutoksella. Tavoitteena 

on, että rakennerahastojen ohjelmaluonnos on valmis lokakuun lopussa, jonka 

jälkeen siirrytään lausunto- ja hyväksymiskierrokselle. Tavoitteena on aloittaa 

ohjelman toteutus vuoden 2021 keväällä, mutta aikatauluun vaikuttaa 
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lakisääntelyn valmistuminen. Mikäli tarvittavia lakeja ei saada komission tasolla 

voimaan ajoissa, viivästyy myös kansallisten lakien hyväksyminen, mikä 

puolestaan vaikuttaa ohjelman käynnistämisen aikatauluun. Tällä hetkellä 

myöskään kansallista päätöstä rahoituksen kohdentumisesta alueille ei ole vielä 

saatu. Ohjelmavalmistelun kokonaisuuteen vaikuttaa myös komission 

käynnistämä kestävän kasvun ohjelma ja elpymis- ja palautumistukitoimet sekä 

niihin liittyvä rahoituksen kohdentaminen. 

 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee valmistelun ajankohtaistilanteen. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja 

merkitään tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi 

saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 
Johanna Paloranta ja Anne Polso poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana. 

 

 

MYR 28.10.2020 § 8 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee valmistelun ajankohtaistilanteen. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja 

merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
Jussi Niinistö poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 10.39. 
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/ § 9 

MYR 3/2020  28.10.2020/§ 9 

 

9 § SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN VALMISTELUESITYKSET KESKI-

POHJANMAALLA 

 

Sihteeristö 14.10.2020 § 9 

Kokouksessa kuullaan katsaus Keski-Pohjanmaan esityksistä Suomen kestävän 

kasvun ohjelman sisällöiksi.  

Suomen hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, 

joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden 

toteuttamiseksi. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun ja 

merkitsee tiedoksi sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi 

saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

MYR 28.10.2020 § 9 

Kokouksessa kuullaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen katsaus asiasta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Elina Itäniemi poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 10.59.  
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MYR 3/2020   28.10.2020/§10 

 

10 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 

RAHOITUSTILANNE KESKI-POHJANMAALLA  

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on 

14.10.2020 tilanteessa jäljellä rahoitusta (EU+valtio) uusille hankkeille noin 

7,586 miljoonaa euroa jakautuen toimintalinjoittain ja rahoittajittain seuraavasti: 

 
 EAKR+valtio 

TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)  

Keski-Suomen ELY-keskus, yritystuet 1 960 807 

Keski-Pohjanmaan liitto 274 547 

TL 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen (EAKR) 

 

Keski-Suomen ELY-keskus, yritystuet 584 592 

Keski-Pohjanmaan liitto 1 437 820 

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)  

Keski-Suomen ELY-keskus 1 476 863 

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)  

Keski-Suomen ELY-keskus 258 683 

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)  

Keski-Suomen ELY-keskus 1 592 671 

EAKR yhteensä 4 257 766 

ESR yhteensä 3 328 217 

KAIKKI YHTEENSÄ 7 585 983 

 

Taulukossa esitetty jäljellä oleva myöntövaltuus sisältää pienempänä 

toteutuneista hankkeista purkautuneet, uudelleenbudjetoitavaksi esitetyt varat.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja 

merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 3/2020   28.10.2020/ § 11 

 

11 § KESKI-POHJANMAAN EAKR JA ESR - HAKUJEN TILANNEKATSAUS 

 

EAKR -haku 

 

Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla avautuu lokakuun lopulla.   

 

Keski-Pohjanmaan liiton EAKR -haussa ovat auki seuraavat hakuteemat: 

 

1. Maakunnan elinvoimaisen yrityskentän kehittäminen ja kansainvälisen 

kilpailukyvyn turvaaminen 

- Tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, verkostoitumista ja 

kansainvälistymistä. 

- Tuetaan uuden teknologian ja osaamisen jalkautumista 

elinkeinoelämän käyttöön. 

2. TKI -toiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle 

- Tuetaan älykkään erikoistumisen mukaista TKI-toimintaa ja sen 

tulosten jalkauttamista elinkeinoelämän käyttöön. 

- Tuetaan TKI- ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä 

pilotointiympäristöjä. 

3. Vihreä siirtymä tukemaan talouden rakennemuutosta 

- Tuetaan vihreää siirtymää tukevia innovaatioita ja osaamisen 

jalkauttamista yrityksiin. 

- Tuetaan vihreää siirtymää tukevia kokeiluja pilotteja mm. bio- ja 

kiertotalouden osalta. 

Näitä teemoja tukevat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi pk-yritysten toiminnan 

uudistamiseen ja yhteistyöverkkojen luomiseen; uusien alihankintakumppanien 

löytämiseen; matkailutoiminnan ja logistiikan kehittämiseen; robotiikan, 

digitalisaation ja tekoälyn kehittämiseen ja jalkauttamiseen yrityksiin ja julkisiin 

palveluihin; kiertotalouteen, biotalouteen sekä akkuarvoketjun kehittämiseen. 

 

 

ESR haku 

ESR:n osalta haku on juuri päättynyt. Ajalla 16.6.-1.10.2020 avoinna olleessa 

ESR -haussa on Keski-Suomen ELY-keskukselle jätetty 6 Keski-Pohjanmaan 

alueelle kohdistuvaa ESR -hakemusta: 

TL 3  1 hakemus 

TL 4  4 hakemusta 

TL 5  1 hakemus 

 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on jätettynä yksi 

ylimaakunnallinen ESR -hakemus, joka kohdistuu myös Keski-Pohjanmaalle.  

 

Jätetyt hakemukset on tarkoitus saada käsittelyyn marraskuun sihteeristöön ja 

tarvittaessa edelleen joulukuussa kokoontuvaan yhteistyöryhmään.  

Seuraavaa avattavaa ESR -hakua ei ole vielä sovittuna. 
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Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja 

merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.  

--- 
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/ § 12 

MYR 3/2020  28.10.2020/§ 12 

 

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

 

Sihteeristö 14.10.2020/§12 

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-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin Keski-Pohjanmaalla osoitettu rahoituskehys 

(EAKR+valtio) vuosille 2014-2020 on yhteensä 21 132 000 €.  

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-7.10.2020 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  297 37 076 297 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 194 20 398 348 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 201 20 740 530 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 31  

Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä   733 652 

Uudelleenbudjetoinnin kautta saatava lisävaltuus**  1 811 747 

Jäljellä oleva + 2020 uudelleen budj. yhteensä  2 545 399 
 
**Uudelleenbudjetoitavista (purkautuneista) valtuuksista ei ole vielä saatu päätöksiä. 

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 7.10.2020, 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 EAKR -yritystuista valtaosa (57,2%) on kohdistunut pk-yritysten 

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-

yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 23,3 %, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 10,5 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen 8,7 %. 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 

tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan 

liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset). 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

MYR 28.10.2020 § 12 

 

Esityslistan mukana on jaettu haettuja ja myönnettyjä yritystukia koskeva 

yhteenveto 7.10.2020, 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 € 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
http://www.keski-pohjanmaa.fi/
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MYR 3/2020  28.10.2020 § 13 

 

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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MYR 3/2020  28.10.2020 § 14 

 

14 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS 

 

Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti 

sovittu seuraava: 

 

Sihteeristö  MYR 

  25.11.  9.12. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 9.12.2020 klo 9.00.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 

9.12.2020 klo 9.00.  

--- 
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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 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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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

