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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2021     

      PÖYTÄKIRJA 

 

Kokousaika: Keskiviikko 9.6.2021 klo 9.00-11.30 

 

Kokouspaikka:  Teams -kokous  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakunnan yhteistyöryhmän 3/2021    

     

Kokousaika: Keskiviikko 9.6.2021 klo 9.00-11.30 

Kokouspaikka:  Etäyhteyden kautta järjestettävä 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 Kirsti Oulasmaa  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 

Teppo Rekilä   JTF esittely (§ 9) 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 

 

 __________________ ___________________  ________________ 

Johanna Paloranta Timo Saari   Tuija Puumala 

 puheenjohtaja II varapuheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

   (pj:nä § 4 käsittelyn ajan) 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________        __________________      

 Sirpa Nevasaari Petri Partanen   

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021/§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, kutsuttuna asiantuntijana läsnä Teppo Rekilä (§ 9 

esittely) 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta.  

 

Yhteistyöryhmän päätös:  

1) Todettiin läsnäolijat.  

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3) Todettiin Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021/§2 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa 

erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan valituille 

pöytäkirjantarkastajille sähköisesti tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Nevasaari ja 

Petri Partanen. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021/§ 3 

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN KOKOONPANOON  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön.  

Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät henkilömuutokset 

sihteeristön kokoonpanoon hyväksyy yhteistyöryhmä. 

 

Keski-Pohjanmaan liitto esittää seuraavia muutoksia edustukseensa: 

 

Uusi edustaja  Entinen edustaja 

Olli Rosenqvist Teija Tuunila 

aluekehityssuunnittelija kehittämissuunnittelija 

 

Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja 

Mikko Kangas Merja Mäkivirta 

aluekehityssuunnittelija aluekehityssihteeri 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyt 

muutokset sihteeristön kokoonpanoon. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyt muutokset 

sihteeristön kokoonpanoon. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 4/2021  26.5.2021/§3 

MYR 3/2021   9.6.2021/§ 4 

4 § LET`S LEARN WORK! – Työelämä- ja yrittäjyystaitoja maakunnallisella yhteistyöllä (106547) 

 

Sihteeristö 26.5.2021 § 3 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 

oppiminen (ESR) 

Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevien palveluiden parantaminen 

Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttajat:  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan 

kaupunki 

 Toteutusaika:  1.1.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, 

Veteli 

Kokonaiskustannukset:  544 463 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden 

nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän 

työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin 

työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan 

digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen 

mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen asteen 

oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken. 

 

Hankkeessa luodut työkalut jäävät osaksi koulutusorganisaatioiden toimintaa 

hankkeen jälkeen. Opiskelijan saama työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus on 

maakunnassa yhtenäisempää paikkakunnasta ja koulutuspolusta riippumatta, ja 

työelämäyhteistyötä koulutus- ja elinkeino- ja työelämäorganisaatioiden kesken 

toteutetaan yhdessä ja koordinoidusti.  

 

Hankkeen tuloksena Keski-Pohjanmaan alueella on työelämävalmiuksiltaan 

entistä valmiimpia opiskelijoita, jotka siirtyvät koulutuksesta toiseen ja 

työllistyvät sujuvasti sekä tuntevat paremmin maakuntansa elinkeinoelämän. 

Pitkällä tähtäimellä tällä on vaikutusta maakunnan elinvoimaisuuteen. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin ehdoin ja perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus 

ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän 

käsiteltäväksi.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin ehdoin ja perusteluin. 

Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, viedään hanke 

edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

--- 

 
Piia Isosaari, Ville Honkala ja Johanna Paloranta poistuivat kokouksesta (Teams -ympäristöstä) 

pykälän käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.  

 

MYR 9.6.2021 § 4 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu yhteistyöryhmälle esityslistan mukana.  

 

Rahoitusasiantuntija Marko Muotio/ Keski-Suomen ELY-keskus esittelee 

hankkeen.  

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä 

ilmenevin ehdoin ja perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin ehdoin ja perusteluin. 

--- 
 

Johanna Paloranta, Piia Isosaari, Marko Forsell, Ari Maunuksela, Jussi Niinistö, Arto Alpia ja 

Lauri Laajala poistuivat esteellisinä kokouksesta (Teams ympäristöstä) § käsittelyn ja sitä 

koskevan päätöksenteon ajaksi.  

 

Kyseisen § 4 ajan kokouksen puheenjohtajana toimi yhteistyöryhmän II varapuheenjohtaja 

Timo Saari. 

 

Arto Pihlajamaa saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021/§5 

5 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet), 

jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.  

 

Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 € 

tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea 

sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin. 

 

Sihteeristö on kokouksessaan 28.4. tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi 

saatettavat hankepäätökset:  

 

Hankkeen nimi Päähakija 

(osatoteuttajat suluissa) 

Päätös Kokonais- 

kustannus 

arvio 

ESR    

Data- ja verkosto-

osaamisen kehittäminen 

– dataosaamisesta ja 

tiedollajohtamisesta 

uusia palvelukonsepteja 

(106846), 

ylimaakunnallinen 

Alustapalvelu Sociala 

Oy (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, 

Tampereen 

ammattikorkeakoulu) 

Kielteinen 465 463 € 

Vallaton vammaistyö 

(106853) 

Centria 

ammattikorkeakoulu 

Oy (Keski-Pohajnmaan 

sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayht

ymä) 

Myönteinen 279 987 € 

 

 

Data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen – dataosaamisesta ja 

tiedollajohtamisesta uusia palvelukonsepteja 

Hanke kohdentuu sote- ja hyvinvointipalveluita tuottavien järjestöjen ja 

yhteiskunnallisten yritysten verkosto- ja dataosaamisen, uusien digitaalisten ja 

hybridipalvelukonseptien sekä tuottavuuden ja palveluiden verkostomaisen 

toimintatavan kehittämiseen. Keskeistä on tunnistaa mahdollisuudet jakaa 

resursseja ja täydentää toistensa osaamista. Palveluntuottajien ja yhteiskunnan 

näkökulmasta data- ja verkosto-osaamisen kehittäminen edistää 

mahdollisuuksia uusille palvelukonsepteille ja työpaikoille sekä lisää 

tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. 

 

Vallaton vammaistyö 

Hankkeen päämääränä on vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin 

ja tuottavuuden edistäminen. Hankkeen päätyttyä alueen vammaispalveluiden 

toimialueen yksiköissä on selkeä ja yhtenäinen toimintatapa uhka- ja 

väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn, kohtaamiseen ja läpikäyntiin. Työntekijät 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

kokevat työskentelyn turvallisemmaksi ja heillä on enemmän työkaluja ja 

keinoja itsensä ohjaamiseen haastavissa tilanteissa. Toimintatavat yhtenäistyvät 

ja sitä kautta edistetään työntekijöiden välistä tasa-arvoa ja oikeutta turvalliseen 

työympäristöön. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021/§6 

6 § AJANKOHTAISKATSAUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN 

RAKENNERAHASTO-OHJELMAN TOTEUTUMISEEN KESKI-POHJANMAALLA 

 

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutuksessa on 

edetty vaiheeseen, jossa valtaosa ohjelmavaroista on sidottu hanketoimintaan ja 

ohjelmakauden viimeisimpiä hankehakuja ja päätöksiä ollaan tekemässä.  

 

 

Kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus ohjelman toteumatilanteesta.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 4/2021 26.5.2021 § 8 

MYR 3/2021  9.6.2021 § 7 

 

7 § 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. 

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 on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

toimeenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 yhteensä 21 132 000 €. Lisäksi yritystukiin on yhteistyöryhmän 

23.2.2021 hyväksymässä toimeenpanosuunnitelmassa kohdennettu REACT-EU 

varoja (EAKR+valtio) yhteensä 2 240 000 €, joista käyttöön on saatu 2 034 000 

€.   

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-17.5.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  344 43 353 983 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 217 23 304 988 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 224 23 647 170 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista) 40  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj. EAKR -

valtuus 

 2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)**  351 759 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.  

**jäljellä olevaan valtuuden lisäksi saatu REACT-EU (EAKR+valtio) valtuutta 2 034 000 €. 
 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 17.5.2021 

tilanteesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (56,2 %) on kohdistunut pk-yritysten 

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-

yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 22,3 %, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 10,7 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen samoin 10,7 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien 

kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei ole 

rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %). 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 % on 

kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR -hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta 

tietopalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea 

monipuolisilla hauilla.  

 

Kokouksessa avataan tarvittaessa tarkemmin yritystukitilannetta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. Seuraavaa MYR kokousta varten 

valmistellaan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi kooste, joka pitää sisällään 

EAKR -yritystukien lisäksi myös maaseuturahastosta (ml. leader -

toimintaryhmät) myönnetyt yritystuet, sekä kansalliset yritystuet, jos niitä on 

myönnetty.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. Seuraavaa MYR kokousta varten 

valmistellaan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi kooste, joka pitää sisällään 

EAKR -yritystukien lisäksi myös maaseuturahastosta (ml. leader -

toimintaryhmät) myönnetyt yritystuet, sekä kansalliset yritystuet, jos niitä on 

myönnetty.  

--- 

 

MYR 9.6.2021 § 7 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 17.5.2021 

tilanteesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Kokouksessa kuullaan rahoituspäällikkö Jukka Keinäsen/Keski-Suomen ELY-

keskus ajankohtaiskatsaus yritystukien tämänhetkisestä tilanteesta, rahoituksen 

suuntautumisesta ja kysynnästä. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
 

Jan-Ove Nyman poistui kokouksesta § käsittelyn aikana. 

Tuija Vähäkuopus saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 4/2021  26.5.2021/§6 

MYR 3/2021   9.6.2021/§ 8   

 

8 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025 

 

Sihteeristö 26.5.2021 § 6 

Aluekehittämislainsäädännön mukaan maakunnan suunnittelusta vastaa 

maakunnan liitto yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten ja muun valtion aluehallinnon sekä muiden 

aluekehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Maakunnan kehittämisen 

asiakirjat, maakuntastrategia ja maakuntaohjelma, pohjautuvat lakiin alueiden 

kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa laki ja 

asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista eli ns. SOVA-laki ja asetus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö 

ohjeistaa maakunnan liittoja maakuntaohjelmien laadinnassa.  

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 

valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Maakuntastrategia- ja 

maakuntaohjelmatyön lähtökohtana on päivittää strateginen suunnitelmaosa 

vuoteen 2040 ja koota uusi maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Nykyinen 

strategia-asiakirja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Valmistelutyö on 

käynnistetty syksyllä 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 

mukaisesti, kun OAS hyväksyttiin maakuntahallituksessa.  

 

Loppuvuodesta 2020 toteutettiin tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottava 

maakunnan skenaariotyö yhteistyössä maakuntaliiton ja kuntien 

luottamushenkilöstön kanssa. Helmikuussa 2021 järjestettiin kaikille 

sidosryhmille avoin aluekehittämisseminaari, jossa käsiteltiin mm. vihreän 

kehityksen mahdollisuuksia sekä maakuntastrategian visiota ja strategisia 

tavoitteita vuoteen 2040. Valmisteluprosessi jatkui maaliskuussa 

maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa maakuntaohjelman tavoitteiden ja 

kehittämisteemojen valmistelulla. Maaliskuussa valmistelutilannetta ja alustavia 

sisältöjä esiteltiin myös maakuntahallitukselle, maakunnan yhteistyöryhmälle ja 

sen sihteeristölle.   

 

Valmisteluprosessiin liittyvä maakuntaohjelman ympäristövaikutusten 

arviointiprosessi käynnistyi alkuvuonna 2021 perustamalla ja käynnistämällä 

SOVA-ryhmän toiminta, johon kutsuttiin mukaan myös ympäristöviranomaisen 

edustaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Maakuntastrategian ja 

maakuntaohjelman valmistelu jatkui toukokuussa ja virallinen lausuntokierros 

toteutetaan syys-lokakuussa. Asiakirja viedään hyväksyttäväksi 

maakuntavaltuustoon marraskuussa 2021. 

 

Maakuntastrategian vision 2040 mukaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan 

tavoitteena on olla hyvinvoiva kestävän kasvun maakunta. Tavoitteen 

saavuttamisen mahdollistavat maakuntaohjelman 2022-2025 kolme 

kehittämisteemaa; osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus; sekä niihin 

sisältyvät kehittämistoimenpiteet. Kehittämisteemoja läpileikkaavat tavoitteet 

vahvistavat vision ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista jokaisessa 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

kolmessa kehittämisteemassa. Läpileikkaavat tavoitteet ovat: vahva maaseutu, 

ilmasto ja ympäristö, hyvinvointi ja yhteisöllisyys, veto- ja pitovoima sekä 

kansainvälisyys. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee kokouksessa valmistelutilannetta. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun, 

merkitsee tiedoksi sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi 

saatettavaksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, sekä edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.  

--- 
Anne Polso poistui kokouksesta § käsittelyn aikana. 

Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta § käsittelyn jälkeen. 

 

 

MYR 9.6.2021 § 8 

Strategiapäällikkö Marita Mutka Keski-Pohjanmaan liitosta esittelee 

kokouksessa valmistelutilannetta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja 

merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
 

Petri Jylhä saapui kokouksen § käsittelyn aikana. 

Teppo Rekilä saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021   9.6.2021/§ 9 

9 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 

OHJELMAN VALMISTELUTILANNE 

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja 

osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on edennyt 

kuulemisvaiheen jälkeen viimeistelyvaiheeseen ja komission 

ennakkokäsittelyyn. Ohjelmaluonnosta on viimeistelty työ- ja 

elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä suuralueiden kanssa mm. 

mahdollistavien edellytysten osalta. Tavoitteena on, että ohjelmaluonnos etenisi 

valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen komission viralliseen käsittelyyn niin, 

että ohjelmakausi voidaan käynnistää syyskuussa 2021. 

 

Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan 

sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös 

oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, 

jotka täydennetään ohjelmaan myöhemmin. JTF-osion toteuttamisen on 

tarkoitus alkaa vuoden 2022 alussa. 

 

Ohjelman valmistelu eteni kevään aikana neuvotteluilla Euroopan komission 

kanssa. Ohjelman toteuttamisessa sovellettava kansallista lainsäädäntöä koskeva 

lakipaketti oli lausuntokierroksella huhtikuussa. Lausuttavana olivat hallituksen 

8.4.2021 eduskunnalle antamien lakiesitysten (laki alueiden kehittämisestä ja 

Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja laki alueiden 

kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden 

rahoittamisesta) nojalla annettavat kolme valtioneuvoston asetusta eli ns. 

toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus. 

 

Hallintoviranomaisen uuden ohjelmakauden käynnistyskoulutukset välittäville 

toimielimille on aloitettu toukokuussa ja ne jatkuvat alkusyksyyn. Lisäksi 

yrityspalveluihin liittyen järjestetään omia koulutuksia. Ohjelmakauden 

käynnistymisen lähestyessä tulevat välittävät toimielimet osaltaan 

käynnistämään infoja ja koulutuksia tuensaajille. Päätöstä suuralueittaisesta ja 

maakunnittaisesta rahoituksen jaosta odotetaan edelleen. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee kokouksessa alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelman valmistelutilannetta ja keskeistä sisältöä ja  

yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ohjelmaan sisältyvän oikeuden mukaisen 

siirtymän rahaston (JTF) valmistelutilanteen ja painotukset. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
Harri Varhama, Karoliina Laakkonen-Pöntys, Tuija Vähäkuopus, Asmo Honkanen ja Ari 

Maunuksela poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/d0ba73da-88dd-445d-aeff-c8f9d724a921

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2021 (9.6.2021) Sivu 17 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 4/2021  26.5.2021/§4 

MYR 3/2021   9.6.2021/§ 10 

 

10 § CAP27 JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAALLA  

 

Sihteeristö 26.5.2021 § 4 

Lyhenne CAP27 tulee EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevasta 

rahoituskaudesta (Common Agricultural Policy, CAP), jota tullaan soveltamaan 

vuosina 2023–2027.  

 

Jokaisen jäsenvaltion tapaan Suomi laatii kansallisen strategiasuunnitelman 

(CAP-suunnitelman), jossa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet 

ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kansalliseen valmistelutyöhön liittyen 

ELY-keskukset valmistelevat yhdessä alueen toimijoiden kanssa alueelliset 

maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset Leader-ryhmät omat paikalliset 

kehittämisstrategiansa. 

 

ELY-keskusten alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat kattavat 

kehittämishankkeet, maaseudun yritystuet sekä ensimmäistä kertaa myös 

maatalouden rakennetuet. Kehittämissuunnitelmassa esitetään strateginen 

näkemys alueen maaseudun kehittämisen painopisteistä sekä keskeiset tavoitteet 

ja keinot strategian toteuttamiseksi. 

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu /Pohjanmaan ELY-

keskus: 

Valmistelu 2019: 

• MMM:n tarveanalyysien luonnosten kommentointi 

• Kysely yhteistyö kumppaneille, kommentit 15.3.2019 mennessä 

• Kommenttien käsittely ELY-keskuksen CAP-työryhmässä  

• Kooste kommenteista yhdistettynä omiin näkemyksiin 

• CAP-suunnittelupalaveri /K-P:n ja Pohjanmaan keskeiset toimijat  

• Alustavien maaseudun kehittämisen painopisteiden kokoaminen  

• Täsmennetyt alueiden maaseudun kehittämisen painotukset (4 kpl) 

• Kokous rahastojen välisestä yhteensovituksesta 

• Luonnoksen sisäinen kommentointi  

• Raportit ministeriöön 15.4.2019 

• Koronasta johtuen valmistelu venyi vuodella eteenpäin 

 

Valmistelu 2020-2021: 

• Älykkäät maaseudut -webinaari alueen maaseudun toimijoille 13.11.2020 

• Sähköinen kysely alueen toimijoille Viima-alustalla 10/2020 – 3/2021 

• Työpajapäivä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen keskeisten 

toimijoiden kanssa 21.4.2021 

• Yhteensovituspalaveri maakuntaliittojen kanssa 6.5.2021 

•   Kommenttikierros 6/2021 

•   MYR käsittelyt molemmissa maakunnissa 

•   Suunnitelma ministeriöön viim. 30.6.2021 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseudun kehittämisen painopisteet Keski-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa: 

1) Kannattava maatalous 

Pohjanmaan ELY-keskuksen alue on yksi maan tärkeimmistä ruokaa tuottavista 

ja jalostavista alueista. Alueella on monipuolinen ja kilpailukykyinen 

maatalous, jota harjoitetaan ilmastoystävällisin tuotantomenetelmin hyödyntäen 

uusinta teknologiaa ja digitalisaatiota. Alkutuotanto on arvostettu elinkeino 

alueella. Alueen erityispiirteenä ovat kasvihuonetuotanto, maidontuotanto ja 

turkistuotanto. Alueella on ammattitaitoiset ja hyvinvoivat yrittäjät.  

 

2) Luonnonvarojen kestävä ja tehokas hyödyntäminen 

Pohjanmaan ELY-keskuksen alue on vahvaa maa- ja metsätalousaluetta. 

Maaseutuohjelman välineiden avulla hyödynnetään alueen maakuntien 

luonnonvaroja kestävästi, ekologisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on tuottaa 

puhdasta ja ilmastoviisasta ruokaa, rehua ja energiaa entistä kestävämmin. 

Edistetään bio- ja kiertotalousratkaisujen lisääntymistä maa- ja 

metsätaloudessa sekä maaseudulla. Nostetaan paikallisesti tuotettujen raaka-

aineiden arvoketjua korkeamman jalostusarvon tuotteiksi. 
 

3) Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn 

vahvistaminen 

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen maaseutu tarjoaa vetovoimaisen ja 

viihtyisän ympäristön asumiselle ja yrittämiselle eri muodoissaan. Maaseudun 

yritykset ovat elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja kiinnostavia. Yritykset luovat 

uusia työpaikkoja ja ansiomahdollisuuksia, joka houkuttelee uusia asukkaita 

maaseudulle ja saa nuoret jäämään tai palaamaan. Alueen vahvojen elinkeinojen 

lisäksi uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä luodaan uusilla ja suurta kasvu- ja 

kehityspotentiaalia omaavilla sektoreilla, kuten biotaloudessa, matkailussa ja 

hyvinvointipalveluissa. Maaseutuyritykset ovat innovatiivisia, uudistavat 

toimintaansa, hyödyntävät uutta tekniikkaa ja digitaalisuuden tuomia 

mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi sekä koti- että 

vientimarkkinoilla. 

 

4) Maaseutu on hyvä paikka asua ja yrittää 

Työpaikan merkitys asuinpaikan valinnassa on edelleen suuri, mutta työn 

tekemisen muotojen monipuolistuessa myös arvovalinnoilla on entistä suurempi 

merkitys. Maaseutu koetaan turvalliseksi asuinpaikaksi. Töitä voidaan tehdä 

monipaikkaisesti ja osa-aikainen yrittäjyys lisääntyy. Nopeat laajakaistayhteydet 

ovat merkittävä veto- ja pitovoimatekijä alueen maaseudulla. Leader-toiminnan 

merkitys painopisteen edistämisessä on ratkaisevan tärkeä. 

 

Yksikön päällikkö Sirkku Wacklin/Pohjanmaan ELY-keskus esittelee 

kokouksessa asiaa.  

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun ja 

merkitsee tiedoksi sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi 

saatettavaksi.  

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d0ba73da-88dd-445d-aeff-c8f9d724a921

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2021 (9.6.2021) Sivu 19 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi, sekä edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.  

--- 
Piia Isosaari, Ville Honkala ja Johanna Paloranta palasivat kokoukseen § käsittelyn aikana.    

 

MYR 9.6.2021 § 10 

Esityslistan mukana on toimitettu luonnos (1.6.2021) alueelliseksi maaseudun 

kehittämissuunnitelmaksi/ Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. 

Toimipisteen päällikkö Sirkku Wacklin/Pohjanmaan ELY-keskus esittelee 

kokouksessa asiaa.  

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.  

--- 
Jussi Salminen, Jukka Keinänen ja Arto Alpia poistuivat kokouksesta § käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021   9.6.2021/§ 11 

 

11 § PÄÄTTYNEET EAKR JA ESR -HAUT JA NIIDEN ANTI 

 

REACT-EU EAKR-haku 

Keski-Pohjanmaan liiton ajalla 15.3.-10.5.2021 avoinna olleessa REACT-EU -

elvytysvaroja koskevassa haussa avoinna oli rakennerahasto-ohjelman TL 8 ja 

sen erityistavoite 12.2. Tutkimus ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti 

digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen 

toteutumisen näkökulmasta. Haussa saatiin kaikkiaan 12 hakemusta, joille haettu 

EU+valtion osuus oli yhteensä noin 3,3 milj. €. Lisäksi samassa yhteydessä 

käsittelyssä on yksi edellisen hakuajan päättymisen jälkeen jätetty hakemus. 

 

REACT-EU ESR -haku ja normi ESR -haku 

Keski-Suomen ELY-keskuksen REACH-EU ESR -elvytysvaroja koskeva haku 

oli niin ikään avoinna ajalla 15.3.-10.5.2021. Hakemukset tuli osoittaa johonkin 

alla mainittuun toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen: 

• Työllisuus ja työvoiman liikkuvuus (TL 3) 

• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (TL 4) 

• Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (TL 5) 

• REACT-EU ESR (TL 9) 

o Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3) 

o Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen 

(erityistavoite 12.4) 

 

Kaikkiaan ESR -haku tuotti yhdeksän Keski-Pohjanmaalle joko kokonaan tai 

osittain kohdistuvaa ESR -hakemusta. 

 

REACT-EU hakemuksia saatiin 3 Keski-Pohjanmaalle kohdistuvaa ja yksi 

ylimaakunnallinen. Samaan aikaan REACT-EU -haun kanssa avoinna myös ns. 

normaali ESR -haku, joka tuotti yhden Keski-Pohjanmaalle kohdistuvan 

maakunnallisen ja yhden ylimaakunnallisen hakemuksen.  

Näiden lisäksi Hämeen ELY-keskuksessa on käsittelyssä 1 valtakunnallinen ja 1 

ylialueellinen REACT-hakemus, jotka molemmat koskevat myös Keski-

Pohjanmaata. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on myös käsittelyssä 1 

hakemus, jossa yhtenä hakijana on keskipohjalainen toimija. 

 

Sekä EAKR- että ESR -hakemuksia valmistellaan alkukesän aikana ja 

tavoitteena on saada pääosa hakemuksista kesälomien jälkeen kokoontuvan 

sihteeristön (8.9.) ja tarvittavat edelleen 23.9. kokoontuvaan maakunnan 

yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.  

 

REACT-EU -rahoituksella (EAKR, ESR) tuetaan alueita koronakriisin 

aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja luodaan samalla pohjaa talouden 

elpymiselle.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021 § 12 

12 § MUUT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT  

 

Maaseuturahaston siirtymäkauden ELY-keskuskohtaiset myöntövaltuudet ovat 

varmistuneet. MMM on uudistanut maaseuturahaston varojen myöntövaltuuden 

jakokriteereitä siten, että ne suosivat erityisesti harvaan asuttuja alueita, joten 

Pohjanmaan ELY-keskuksen käytettävissä oleva myöntövaltuus hanke- ja 

yritystukiin on vuonna 2021 hieman alhaisempi (n. -200 000 €) kuin 

edellisvuonna. Vireillä on useampia kustannuksiltaan suuria yrityshankkeita, 

joten ELY-keskus on joutunut tekemään yritystukia koskevan linjauksen, jotta 

suuret hankkeet eivät haukkaisi koko myöntövaltuutta ja siitä riittäisi 

useammalle hankkeelle rahoitusta.  

 

Linjauksen keskeinen sisältö on seuraava: Jos vuosittain/tukijaksoittain 

käytettävä myöntövaltuuden määrä on alhainen suhteessa ohjelman tavoitteita 

edistävien hankkeiden haettuun avustukseen määrään nähden, voidaan suuret 

investointihankkeet rajata siten, että kustannusten enimmäismäärä investoinnin 

hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on enintään 1 000 000 euroa 

kalenterivuoden aikana yritystä kohden. 

  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

Lisäksi puheenjohtaja pyysi merkitsemään kalentereihin 9.9. klo 9 pidettävän 

keskustelutilaisuuden uudesta maakuntaohjelmasta.  

--- 

 

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/d0ba73da-88dd-445d-aeff-c8f9d724a921

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2021 (9.6.2021) Sivu 22 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021 § 13 

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, että ei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 3/2021  9.6.2021 § 14 

 

14 § YHTEISTYÖRYHMÄN JA SIHTEERISTÖN LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous oli alustavien suunnitelmien 

mukaan tarkoitus pitää 13.10., mutta hankekäsittelyiden vuoksi kokousaikaa on 

tarpeen aikaistaa. Uudeksi kokousajankohdaksi esitetään 23.9.  

 

Loppuvuoden 2021 kokousaikataulu: 

 

Yhteistyöryhmä 

- 23.9.2021 klo 9.00-11.00 (13.10.2021 klo 9:11:00) 

- 27.10.2021 klo 9.00-11.00 (uusi lisätty kokousaika) 

- 8.12.2021 klo 9:00-11:00 

 

Sihteeristö 

- 8.9.2021 klo 9.30-11.00 

- 13.10.2021 klo 9:30-11:00 

- 24.11.2021 klo 9:30-11:00 

 

Tarvittaessa molempien osalta voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 23.9. klo 9.00.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 23.9. klo 

9.00. 

--- 
Mervi Järkkälä, Petri Jylhä, Timo Saari ja Ismo Hakala poistuivat kokouksesta § käsittelyn 

aikana. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

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. 

 

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/d0ba73da-88dd-445d-aeff-c8f9d724a921

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2021 (9.6.2021) Sivu 25 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

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 
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