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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020

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 tarvittavat etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat, mikäli

osallistujia 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 tarvittavat etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat.
---
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkas-
tajat.

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Herlevi ja
Marko Muotio.
---
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020 § 3

3 § 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 sih-
teeristössä. Keski-Suomen ELY-keskus esittää seuraavaa muutosta edustuk-
seensa:

uusi varaedustaja entinen varaedustaja
Irma Liedes Henrik Broman
yritysasiantuntija yritystutkija

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 edus-
tukseensa:

entinen varaedustaja uusi varaedustaja
Terttu Korte Jussi Niinistö
kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään muutosesitykset tiedoksi ja
vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin muutosesitykset tiedoksi ja vietäväksi
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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Sihteeristö 14.10.2020/§ 4

4 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON

Maakuntahallitus on nimennyt maakunnan yhteistyöryhmän. Maakunnan yh-
teistyöryhmässä tapahtuvat henkilömuutokset hyväksyy maakuntajohtaja.

Kannuksen kaupunki esittää seuraavaa henkilömuutosta edustukseensa:

entinen varsinainen jäsen uusi varsinainen jäsen
Terttu Korte Jussi Niinistö
kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja

Muutosesitys vahvistetaan maakuntajohtajan päätöksellä (päätöspäivämäärä
todetaan kokouksessa).

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYR-
rille tiedoksi saatettavaksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saa-
tettavaksi. Todettiin, että esitetty muutos on hyväksytty maakuntajohtajan
päätöksellä 8.10.2020.
---
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Maakuntahallitus 9/2020 21.9.2020/§90
Sihteeristö 14.10.2020/§ 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 yhteistyöryh-
män jäsen.

Maakunnan yhteistyöryhmän I varapuheenjohtaja Terttu Korteen Kannuksen
kaupunginjohtajan tehtävän päättyessä syyskuussa 2020 ovat maakunnan yh-
teistyöryhmän kuntaedustajat esittäneet uudeksi MYR I varapuheenjohtajaksi
Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajalaa.

Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän I varapuheenjohta-
jaksi Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajalan.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----

MYR sihteeristö 14.10.2020 § 4

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen MYR-
rille tiedoksi saatettavaksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen MYRrille tiedoksi saa-
tettavaksi.
---
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6 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 TOIMEENPANOSUUNNI-
TELMA VUOSILLE 2021-2022

Maakuntaliittojen tehtävänä on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoi-
minnan hallinnoinnista annetun lain mukaan valmistella kahden vuoden vä-
lein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryh-
män hyväksyttäväksi. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille
2021–2022 ajoittuu maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelman toteutta-
misen kannalta kahden eri kauden taitosvaiheeseen. Maakuntaohjelma ulot-
tuu vuoteen 2021 ja vuoden 2021 aikana valmistellaan uusi maakuntaoh-
jelma. Uuden rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 toteuttaminen puolestaan
alkaa vuonna 2021.

Toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021–2022 on tehty edellisen toimeenpa-
nosuunnitelman päivityksenä, huomioiden olennaiset tarkistukset painotuksiin
maakuntaohjelman toteuttamisen ja uuden EU-ohjelmakauden sisältöjen nä-
kökulmasta. Rahoitussuunnitelman osalta on päivitetty alueelliset painotukset
huomioiden koronakriisin vaikutukset rahoituksen suuntaamiseen, mutta ra-
hoitustaulukkoon ei ole tehty muutoksia. Rahoitustaulukkoa tullaan päivittä-
mään tarvittaessa myöhemmin erikseen. Koronaviruksen aiheuttamia vaiku-
tuksia on pyritty ennakoimaan ja niihin varautumaan toimeenpanosuunnitel-
man tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Toimeenpanosuunnitelma on koottu Keski-Pohjanmaalla yhteistyössä alueen
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
2018–2021 kehittämisteemojen mukaiset työryhmät kokoontuivat maalis-
kuussa ja syyskuussa pohtimaan lähivuosien keskeisiä kehittämisteemoja.
Lisäksi 3.9.2020 järjestetyssä aluekehittämispäivässä oli esillä ajankohtaisia
aluekehittämisen teemoja. Syyskuun työryhmäkokouksissa viimeisteltiin toi-
meenpanosuunnitelman keskeiset painotukset ja teemat seuraaville vuosille.

Ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2018-2021 on toimitettu sihtee-
ristölle esityslistan mukana.

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee toimeenpanosuunnitelman.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn toimeen-
panosuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväk-
syttäväksi.

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi esitetyn toimeenpanosuunnitelman
vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
---
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Sihteeristö 14.10.2020/§ 7

7 § ELY-KESKUSTEN TULOSSOPIMUSTEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2021

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) on laadittu
strategiakaudelle 2020-2023 monivuotiset tulossopimukset vuonna 2019. So-
pimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muu-
tosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-
asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 15.6.2020 ohjeistanut ELY-kes-
kuksia tulossopimusten tarkistamisesta vuonna 2020. Tulossopimukset tar-
kistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien
tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti ai-
heutuvat muutostarpeet.

Tarkistetut tulostavoite-esitykset vuodelle 2021 tulee 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) - vas-
tuualueiden osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueeseen.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksilta on pyydetty tulostavoite-
esitysten valmistelua koskeva esittely seuraavaan maakunnan yhteistyöryh-
män kokoukseen 28.10.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltäväksi.

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteis-
työryhmässä käsiteltäväksi.
---
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Sihteeristö 14.10.2020/§ 8

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

Uuden rakennerahasto-ohjelmakauden ohjelma-asiakirjan luonnoksen val-
mistelussa 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 oh-
jelmaluonnokseen ollaan lisäämässä uusia toimintalinjoja ja erityistavoitteita,
ja aiempaa sisältötekstiä muokataan uuteen rakenteeseen sopivaksi. Uusi oh-
jelmarakenne on TEM:n esityksen mukaan seuraava:

TL 1: Innovatiivinen Suomi
• ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknolo-

gioiden 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 kasvihuone-

kaasupäästöjen 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 intermo-

daalisen kansallisen, alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden kehittä-
minen, 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 kan-
sallisia päätöksiä rahoituksen kohdentumisesta alueellisesti tai toiminnan si-
sällöistä ei ole vielä tehty, mutta mahdollisuutena on lisätä JTF-toimenpiteet
osaksi rakennerahasto-ohjelmaa myöhemmin ohjelmamuutoksella. Tavoit-
teena on, että rakennerahastojen ohjelmaluonnos on valmis lokakuun lo-
pussa, jonka jälkeen siirrytään lausunto- ja hyväksymiskierrokselle. Tavoit-
teena on aloittaa ohjelman toteutus vuoden 2021 keväällä, mutta aikatauluun
vaikuttaa lakisääntelyn valmistuminen. Mikäli tarvittavia lakeja ei saada ko-
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mission tasolla voimaan ajoissa, viivästyy myös kansallisten lakien hyväksy-
minen, 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 palau-
tumistukitoimet sekä niihin liittyvä rahoituksen kohdentaminen.

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee valmistelun ajankohtaistilanteen.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-
kitään tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatetta-
vaksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, ja edelleen maakunnan yhteistyö-
ryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---

Johanna Paloranta ja Anne Polso poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/ § 9

9 § SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN VALMISTELUESITYKSET KESKI-POHJAN-
MAALLA

Kokouksessa kuullaan katsaus Keski-Pohjanmaan esityksistä Suomen kestä-
vän kasvun ohjelman sisällöiksi.

Suomen hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta,
joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoittei-
den toteuttamiseksi.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun
ja merkitsee tiedoksi sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi
saatettavaksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-
ryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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Sihteeristö 14.10.2020/§ 10

10 § KULUVAN OHJELMAKAUDEN 2014-2020 RAHOITUSTILANNE RAHOITTAJITTAIN

Kokouksessa käydään läpi kuluvan ohjelmakauden rahoitustilanne rahoitta-
jittain.

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.
---

Irma Liedes ja Jukka Keinänen poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/ § 11

11 § KESKI-POHJANMAAN EAKR, ESR -JA MAASEUTURAHASTON HAKUJEN TILANNE-
KATSAUS

EAKR -haku
Seuraavan EAKR -haun valmistelu on meneillään ja haku avautuu loppuvuo-
den aikana.

ESR haku
Ajalla 16.6.-1.10.2020 avoinna olleessa ESR -haussa on Keski-Suomen
ELY-keskukselle jätetty 6 Keski-Pohjanmaan alueelle kohdistuvaa ESR -ha-
kemusta:
TL 3 1 hakemus
TL 4 4 hakemusta
TL 5 1 hakemus

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on jätettynä yksi ylimaakun-
nallinen ESR -hakemus, joka kohdistuu myös Keski-Pohjanmaalle.

Kokouksessa kuullaan tarkemmin haun annista ja hakemusten käsittelyaika-
taulusta.

Maaseuturahasto
Kokouksessa kuullaan maaseuturahaston hakutilanne.

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

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
Petri Jylhä ja Ville Honkala poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020/ § 12

12 § 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 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-yritys-
ten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämi-
seen (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 kehit-
tämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta ei rahoitusta ole juurikaan suun-
tautunut (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 ja edelleen maakun-
nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-
ryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020 § 13

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi esille otetut asiat.

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita.
---
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Sihteeristö 6/2020 14.10.2020 § 14

14 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS

Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2020 kokousaikatauluksi on alustavasti
sovittu seuraava:

Sihteeristö MYR
28.10

25.11. 9.12.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
25.11.2020 klo 9.30.

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 25.11.2020 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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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


