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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 

 

Kokousaika   Keskiviikko 13.10.2021 klo 9.30-10.22 

Kokouspaikka  Teams -kokous  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Räihä Teemu (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Rosenqvist Olli Kangas Mikko Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus  

 

Rekilä Teppo, kokouksen puheenjohtaja  Keski-Pohjanmaan liitto 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

 

Isosaari Piia                 Sandberg Jonne  Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri                 Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville               Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Saksa Tom    Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut 

Sormunen Anne   Keski-Pohjanmaan liitto   

 

Muut läsnäolevat 

Paloranta Johanna   MYR puheenjohtaja  

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-

sentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

      

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

Teppo Rekilä   Tuija Puumala 

kokouksen puheenjohtaja,   pöytäkirjanpitäjä 

kehittämispäällikön sijainen 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Marita Mutka  Jukka Keinänen 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 

 

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

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 varapuheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) Hyväksytään, että kokouksen puheenjohtajana toimii kehittämispäällikön 

sijainen Teppo Rekilä. 

3) Todetaan etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyy-

den osalta. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Todettiin osallistuneet, ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

2) Hyväksyttiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii kehittämispäällikön 

sijainen Teppo Rekilä. 

3) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyy-

den osalta. 
--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 2 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Sihteeristön pöytäkirjojen allekirjoittamisessa on siirrytty sähköiseen menet-

telyyn. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi säh-

köisen menettelyn kautta.   

 

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajat.  

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Mutka ja Jukka 

Keinänen. 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 3 

 

3 § BOUNCE FORWARD – RESILIENSSIÄ TYÖELÄMÄÄN -HANKE (106984) 

 

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

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet  

Erityistavoite: 12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden 

lisääminen 

Päähakija:  Lab-ammattikorkeakoulu Oy 

Osatototeuttajat:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Valtakunnallinen 

valmennus- ja liikuntakeskus Oy 

 Toteutusaika:  1.9.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Ylimaakunnallinen (Osa Päijät-Hämeen, Uusi-

maan, ja Keski-Pohjanmaan kunnista) 

Kokonaiskustannukset:  841 532 € 

Vastuuviranomainen:  Hämeen ELY-keskus 

 

 

Hankkeessa keskitytään asiantuntijatyövaltaisten pk-yritysten ja henkilöstön 

muutos- ja uudistumiskyvyn kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvis-

taa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikuttei-

sia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua.  

 

Hankkeen tuloksena yrityksillä ja henkilöstöllä on paremmat tiedolliset ja 

taidolliset valmiudet siirtyä innovaatiota mahdollistavaan yhteiskehittelyyn 

niin etä- kuin lähityössä. Lisäksi osallistujilla on paremmat valmiudet koh-

data epävarmuus ja toimia siitä huolimatta. Osallistujien tulevaisuudenluku-

taito ja ilmastonmuutoksen huomioimisen taito työssä on kehittynyt. 

 

  Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana. 

   

Rahoittajan/Hämeen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitetta-

vaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

masta.  

 

Hämeen ELY-keskuksen esitystä täydentävä Keski-Suomen ELY-kes-

kuksen esitys: Alue osallistuu hankkeen rahoittamiseen ja Hämeen ELY-

keskuksen käyttöön siirretään Keski-Pohjanmaan ESR -myöntövaltuutta 

190 304 €, joka kattaa Centria-ammattikorkeakoulun osuuden hankkeessa. 

   

 

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti. 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 4 

 

4 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-

2025 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–

2025 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen valmistelu on edennyt 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti lausuntovaiheeseen.  

 

Maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyön lähtökohtana on ollut päivittää 

strateginen suunnitelmaosa vuoteen 2040 ja koota uusi maakuntaohjelma 

vuosille 2022–2025. Tavoitteena on muodostaa kuva Keski-Pohjanmaan me-

nestyksen edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen saavutta-

miseksi tarvittavista keinoista tavalla, johon kaikki maakunnan keskeiset toi-

mijat ja yhteistyökumppanit voivat sitoutua. 

 

Aluekehittämislainsäädännön (toimeenpanolaki 756/2021) mukaan maakun-

nan 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 aluei-

den kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa 

laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (200/2005) eli ns. SOVA-laki ja asetus. Lisäksi työ- ja elinkeino-

ministeriö ohjeistaa maakunnan liittoja maakuntaohjelmien laadinnassa. 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 

perustuvat maakuntajakolain mukaiseen maakuntajakoon. Maakuntastrategi-

assa ja maakuntaohjelmassa on kuitenkin otettu huomioon soveltuvin osin 

edunvalvontatyön kautta mukana olevat kunnat Keski-Pohjanmaan liiton pe-

russopimuksen (1.1.2019) mukaisesti. 

 

Maakuntastrategian ja -ohjelman liitteenä esitetään maakunnan älykkään eri-

koistumisen keskeiset strategiset painopisteet, jotka edistävät maakunnan 

osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja ovat edellytys Euroopan unionin 

alue- ja tutkimusrahoitus-välineiden käytölle. Älykkään erikoistumisen ta-

voitteet on yhteensovitettu maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa osana val-

misteluprosessia.  

 

Maakuntastrategian vision 2040 mukaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan 

tavoitteena on olla hyvinvoiva kestävän kasvun maakunta. Tavoitteen saavut-

tamisen mahdollistavat maakuntaohjelman 2022–2025 kolme kehittämistee-

maa; osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus; sekä niihin sisältyvät kehit-

tämistoimenpiteet. Kehittämisteemoja läpileikkaavat tavoitteet vahvistavat 

vision ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista jokaisessa kolmessa kehittä-

misteemassa. Läpileikkaavat tavoitteet ovat: vahva maaseutu, ilmasto ja ym-

päristö, hyvinvointi ja yhteisöllisyys, veto- ja pitovoima sekä kansainväli-

syys. 
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Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–

2025 valmistelutyötä on toteutettu osallisuuden ja yhteistyön periaatteiden 

mukaisesti laajassa yhteistyössä ja kumppanuudessa maakunnan toimijoiden 

ja sidosryhmien kanssa. Työtapoina on käytetty työpajoja ja seminaareja, tee-

makohtaisia työryhmätapaamisia, neuvotteluita ja keskusteluja. Lakiin perus-

tuvan lausuntokierroksen lisäksi luonnosvaiheen asiakirjoja on ollut mahdol-

lisuus kommentoida valmistelun eri vaiheissa.  

 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu osana val-

misteluprosessia yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristövaikutusten ar-

viointia koordinoiva SOVA-ryhmä seurasi arvioinnin etenemistä ja kokoon-

tui kolme kertaa valmisteluprosessin aikana arvioimaan maakuntaohjelman 

ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvioinnin on toteuttanut Ram-

boll Finland Oy Keski-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta. 

 

Maakuntastrategian ja -ohjelman luonnos sekä maakuntaohjelman ympäris-

töselostuksen luonnos on asetettu julkisesti nähtäville ja lausunnoille 29.9.-

28.10.2021 väliseksi ajaksi.  

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–

2025 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnokset on jaettu esi-

tyslistan liitteenä. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee asiaa kokouksessa.  

 

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun, 

merkitsee tiedoksi, sekä edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn 

vietäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmän käsittelyyn vietäväksi.  

--- 
Petri Jylhä saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.  
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 5 

 

5 § ELY-KESKUSTEN STRATEGISET TULOSTAVOITEASIAKIRJAT 2022 

 

Voimassa olevan lainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021) mukaan maa-

kunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä maakunnassa valmisteltavia 

suunnittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa. 

 

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. Tulossopimukset tarkis-

tetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien taho-

jen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheutu-

vat muutostarpeet. ELY-keskusten tarkistetut tulostavoite-esitykset vuodelle 

2022 tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä 

hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan.  

ELY-keskusten tulostavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan, AVI-ELY -stra-

tegia-asiakirjaan, eri hallinnonalojen strategioihin sekä ottavat huomioon hal-

lituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien linjaukset. 

 

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.  

Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnasta vastaavana RR -ELY-keskuk-

sena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.   

 

 

Esityslistan mukana on toimitettu Pohjanmaan ELY-keskuksen tulostavoi-

teasiakirjaluonnos vuodelle 2022. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulostavoiteasiakirjaluonnos toimitetaan 

sihteeristölle ennen kokousta (vielä valmisteilla). 

 

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun, 

merkitsee tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmän käsittelyyn vietäväksi toteamuksella, että Etelä-Pohjanmaan tulosta-

voiteasiakirjaluonnosta 2022 ei ehditty saamaan sihteeristön kokoukseen 

mennessä (toimitetaan myöhemmin yhteistyöryhmän käsittelyä varten). 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 6 

 

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

TILANNEKATSAUS 

 

Kokouksessa kuullaan kuluvan rakennerahastokauden ajankohtaiskatsaus  

 

1) Rakennerahastovarojen käyttötilanne 

- Keski-Pohjanmaan liitto/EAKR  

- Keski-Suomen ELY-keskus/ESR 

 

2) Päättynyt ESR-haku/kuluva ohjelmakausi 2014-2020 

- Keski-Suomen ELY-keskuksen ajalla 1.8.-30.9.2021 avoinna olleessa 

ESR -haussa jätettiin kolme Keski-Pohjanmaalle kohdistuvaa hake-

musta. 

- Kokouksessa kuullaan Keski-Suomen ELY-keskuksen katsaus haun 

annista (ml. mahdolliset muille maakunnille jätetyt ylimaakunnalliset 

hankkeet, joille haetaan rahoitusta myös K-P ESR -varoista)  

 

3) Muut ajankohtaisasiat 

 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen EAKR -yritystukien tilannekatsaus käsitel-

lään erillisessä pykälässä (§ 7).  

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 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. 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 on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toi-

meenpanosuunnitelmissa 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 

1.1.2014-5.10.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  355 43 782 331 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 (ml. 

REACT-EU valtuus) 

 23 166 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 243 25 623 148  

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 243 25 965 330 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista) 43  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudjetoitu EAKR 

-valtuus 

 2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus  67 599 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €. 

** jäljellä oleva valtuus, kun huomioitu myös uudelleenbudjetoidut valtuudet. 

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 5.10.2021 tilan-

teesta, 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 (52,3%) 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 

20,3%, uuden liiketoiminnan luomiseen 9,7 % ja yritysten innovaatiotoimin-

nan vahvistamiseen samoin 9,7 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskit-

tymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen 

ei ole yritystuki rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %).  
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REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen eri-

tyisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta 

kohdentunut 7,9 % eli 2 014 180 €. 

 

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 tie-

topalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea moni-

puolisilla hauilla.  

 

Kokouksessa kuullaan ELY-keskuksen katsaus yritystukien rahoitustilan-

teesta. 

 

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 6/2021  13.10.2021 § 8 

 

8 § EUROOPAN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN ”UUDISTUVA JA OSAAVA 

SUOMI 2021-2027” AJANKOHTAISKATSAUS  

   

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja raken-

nepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen 

alueellisen jaon suuntaviivoista.  

 

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta, Euroopan 

aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeu-

denmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF). EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa 

ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä. 

 

Keski-Pohjanmaalle EU -rahoitusta kohdentuu seuraavasti: 

 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)  10 168 438 € 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)  21 448 890 € 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)  14 899 092 € 

Yhteensä    46 516 420 € 

 
EU-rahoituksen indikatiivinen rahastokohtainen jako maakunnittain 2021 – 2027, sisältää 

vain EU -rahoitusosuuden (käyvät hinnat). 

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma hyväksytään valtioneuvos-

tossa lokakuun aikana ja toimitetaan edelleen Euroopan komission hyväksyt-

täväksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä marraskuun 2021 aikana. 

 

 

Kokouksessa kuullaan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun ajan-

kohtaiskatsaus. 

 

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu, merki-

tään tiedoksi sekä edelleen yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi sekä edelleen yhteistyöryhmälle tie-

doksi saatettavaksi. 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 9 

 

9 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Sihteeristö 6/2021  13.10.2021 § 10 

 

10 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

Sihteeristön seuraava, ja samalla vuoden 2021 viimeinen kokous on suunni-

teltu pidettäväksi 24.11. klo 9.30.  

 

Maakuntahallitus nimeää 18.10. kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän 

(MYR) uudelle valtuustokaudelle. Maakunnan yhteistyöryhmän nimeää itsel-

leen sihteeristön ensimmäisessä kokouksessaan, eli mahdollisesti sihteeristön 

vuoden 2021 viimeinen kokous järjestetään jo uudella kokoonpanolla.  

 

Loppuvuoden 2021 alustava kokousaikataulu:  

 

Sihteeristö 

24.11.2021 klo 9:30-11:00 

 

Yhteistyöryhmä 

27.10.2021 klo 9.00-11.00      

8.12.2021 klo 9:00-11:00  

 

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voi-

daan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Kokouksen puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

24.11.2021 klo 9.30. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 24.11.2021 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. 
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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. 
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