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Maakunnan yhteistyöryhmän 5/2021    

     

Kokousaika: Keskiviikko 27.10.2021 klo 9.00-10.28 

Kokouspaikka:  Etäyhteyden kautta järjestettävä Teams -kokous  

 

Yhteistyöryhmän kokoonpano: 

 

Alueen kunnat ja maakunnan liitto 

varsinainen jäsen varajäsen Taho, jota edustaa 

Timo Sillanpää Päivi Pihlajakangas Keski-Pohjanmaan liitto 

Erkki Huuki Annika Timonen Keski-Pohjanmaan liitto 

täydentyy myöhemmin täydentyy myöhemmin Kokkolan kaupunki 

Jussi Niinistö Anja Törmä Kannuksen kaupunki 

Petri Jylhä Arto Alpia Kaustisen seutukunta 

Lauri Laajala Matti Louhula 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 Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY keskus 

Karoliina Laakkonen-

Pöntys 

Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Anssi Hakala Pirjo Hakanpää Business Finland 

Helena Herttuainen Yrjö Ylkänen Suomen metsäkeskus 

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

kansalaisyhteiskuntaa, kuten ympäristö-, tasa-arvo ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia 

järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja 

Mervi Järkkälä Antti Sallansalmi Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Jan-Ove Nyman esitetään myöhemmin MTK Keski-Pohjanmaa 

Paula Erkkilä esitetään myöhemmin Pohjanmaan Kauppakamari 

Miikka-Aukusti Heiskanen Petri Partanen SAK 

Tiina Hagström esitetään myöhemmin AKAVA 

Jaakko Kosonen Toni Korkiala STTK 

täydentyy myöhemmin täydentyy myöhemmin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Sirpa Nevasaari ei esitetty Kansalaisjärjestöt/Kosti ry 

Mikko Viitasalo Hannu Saari Suomen 

luonnonsuojeluliitto/Pohjanmaan 

luonnonsuojelupiiri 

Sandra Vehkalampi ei esitetty Nuorten ääni/kuntien 

nuorisovaltuustot 

Pysyvät asiantuntijat   

varsinainen edustaja varaedustaja Taho, jota edustaa 

Ari Maunuksela Anu Haapasalo Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Marko Forsell Jennie Elfving Centria-ammattikorkeakoulu 

Ismo Hakala Marko Aittola Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius 

Tuija Vähäkuopus Samu Valpola Geologian tutkimuskeskus GTK 

Hanna Brännström Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus Luke 

Krista Järvelä Kirsti Oulasmaa Leader -ryhmät 
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Läsnäolo- ja puheoikeus  

Maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.  

Timo Pärkkä   maakuntahallituksen pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Esa Kant   maakuntahall varapj Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Sihteeristön puheenjohtajalla ja sihteeristön jäsenillä (voimassa oleva sihteeristö) 

Teppo Rekilä  sihteeristön pj  Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Olli Rosenqvist  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Marko Muotio  sihteeristön jäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

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 olevat 

Tuija Puumala  MYRs sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto 

Mikko Kangas  § 6 esittely  Keski-Pohjanmaan liitto 

Terhi Mäkinen  § 8 esittely  Pohjanmaan ELY-keskus 

Meeri Koski  § 8 esittely  Pohjanmaan ELY-keskus 

 

 

 

MYR puheenjohtajisto   

MYR puheenjohtaja Timo Sillanpää  Keski-Pohjanmaan liitto  

I varapuheenjohtaja Lauri Laajala  alueen kunnat ja maakunnan liitto 

II varapuheenjohtaja Timo Saari   valtion viranomaiset 

III varapuheenjohtaja Paula Erkkilä  sosiaalipartnerit  

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 __________________  ________________ 

 Timo Sillanpää  Tuija Puumala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________          __________________      

 Erkki Huuki   Marko Muotio   

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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MYR 5/2021  27.10.2021/§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. 

2) Hyväksytään muina läsnäolijoina kokoukseen osallistuviksi Tuija Puumala 

ja Mikko Kangas (§ 6 5-) 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta.  

 

Yhteistyöryhmän päätös:  

1) Todettiin läsnäolijat. 

2) Hyväksyttiin muina läsnäolijoina kokoukseen osallistuviksi Tuija Puumala, 

Mikko Kangas ja Meeri Koski. 

3) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4) Todettiin Team kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021/§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: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Huuki ja 

Marko Muotio. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021/§ 3 

3 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT 

 

Maakunnan yhteistyöryhmästä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) ja sitä 

täydentävässä toimeenpanoasetuksessa (797/2021).                  

Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun 

ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan 

yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna 

kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

osalta.  

Maakunnan liiton hallitus asettaa yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan, 

ja vahvistaa MYR:n työjärjestyksen. Yhteistyöryhmässä tulee olla kattavasti 

edustettuina alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot:   

 

1) alueen kunnat ja maakunnan liitto sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjät  

2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien 

kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot; 

3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja 

elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja 

syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen 

erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.  

Yhteistyöryhmän jäsenet nimetään kunnanvaltuuston toimikaudeksi. 

 

Maakuntahallitus on asettanut maakunnan yhteistyöryhmän ja nimennyt sen 

puheenjohtajan kokouksessaan 18.10.2021. Maakunnan yhteistyöryhmän 

työjärjestys valmistellaan käsiteltäväksi yhteistyöryhmän seuraavassa 

kokouksessa. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on: 

1) käsitellä maakunnassa valmisteltavia suunnittelu-, ohjaus- ja 

sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa; 

2) hyväksyä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 29 §:n 3 

momentissa tarkoitettu alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät 

rahoituksen painopisteet; 

3) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien 

hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista; 

4) antaa 21 §:n 3 momentin mukainen sitova lausunto hankehakemuksesta, 

jolle haetaan tukea Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta; 
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5) laatia ehdotus hallintoviranomaiselle Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi 

alueellisiksi valintaperusteiksi; 

6) raportoida Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille ohjelmaa 

koskevia muutostarpeita; 

7) tiedottaa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

toimeenpanosta. 

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä voidaan määrätä, että 

yhteistyöryhmä hoitaa myös muita 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin 

liittyviä sekä kansallisiin että Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

ohjelman toimeenpanoon liittyviä tehtäviä. 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021/§ 4 

4 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIN 

NIMEÄMINEN 

 

Valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) § 11 mukaan maakunnan 

yhteistyöryhmä nimeää keskuudestaan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3).  

 

I varapuheenjohtaja (alueen kunnat ja maakunnan liitto) 

II varapuheenjohtaja (valtionhallinnon edustaja) 

III varapuheenjohtaja (työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskuntaa sekä 

muita alueen erityispiirteitä edustavat tahot) 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä nimeää 

1) MYR I varapuheenjohtajan  

2) MYR II varapuheenjohtajan  

3) MYR III varapuheenjohtajan 

4) MYR sihteerin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä nimesi 

1) MYR I varapuheenjohtajaksi Lauri Laajalan 

2) MYR II varapuheenjohtajaksi Timo Saaren 

3) MYR III varapuheenjohtajaksi Paula Erkkilän 

4) yhteistyöryhmän sihteeriksi Tuija Puumalan. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021/§5 

5 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN NIMEÄMINEN  

 

Valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) § 12 mukaan maakunnan 

yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely-, ja täytäntöönpanotehtäviä hoitaa 

sihteeristö, joka koostuu alueen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista. 

 

Keski-Pohjanmaan liitto on pyytänyt alueella tukea myöntäviä ja vaikuttavia 

ELY-keskuksia, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus, tekemään 26.10. mennessä esityksensä sihteeristön 

varsinaisiksi ja varaedustajiksi sekä kuntarahoittajia tekemään esityksensä 

sihteeristön pysyviksi asiantuntijoiksi ja heidän varaedustajikseen. 

 

Saadut esitykset sihteeristön edustajiksi esitellään kokouksessa.   

 

Sihteeristön kokoonpanoesitys: 

 

Jäsenet 

Keski-Pohjanmaan liitto, pj        maakuntajohtaja 

Keski-Pohjanmaan liitto, varapj        kehittämispäällikkö 

Keski-Pohjanmaan liitto         2 edustajaa ja 2 varaedustajaa 

Keski-Suomen ELY-keskus (ESR)        1 edustaja ja varaedustaja 

Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR)        1 edustaja ja varaedustaja 

Pohjanmaan ELY-keskus (maaseuturahasto) 1 edustaja ja varaedustaja 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus                      1 edustaja ja varaedustaja 

 

Pysyvät asiantuntijat                 

Kokkolan kaupunki                               1 edustaja ja varaedustaja        

Kaustisen seutukunta                                        1 edustaja ja varaedustaja 

Kannuksen kaupunki                                        1 edustaja ja varaedustaja 

Perhon kunta            1 edustaja ja varaedustaja 

Pohjanmaan ELY-keskus/Teams Finland        1 edustaja ja varaedustaja  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä  

1) hyväksyy sihteeristön kokoonpanon edellä esitetyn mukaisena 

2) nimeää sihteeristön edustajat kokouksessa esitellyn pohjalta. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä  

1) hyväksyi sihteeristön kokoonpanon edellä esitetyn mukaisena 

2) nimesi sihteeristön edustajat saatujen esitysten pohjalta seuraavasti: 

 

Jäsenet   

varsinainen jäsen varajäsen taho, jota edustaa 

Maakuntajohtaja  

Jyrki Kaiponen, pj 

 Keski-Pohjanmaan liitto 
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Kehittämispäällikkö 

Timo Ylikangas, varapj 

 Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka Teppo Rekilä Keski-Pohjanmaan liitto 

Mikko Kangas Olli Rosenqvist Keski-Pohjanmaan liitto 

Marko Muotio Jouni Kytösaari Keski-Suomen ELY-keskus 

Jukka Keinänen Irma Liedes Keski-Suomen ELY-keskus 

Sirkku Wacklin Anna-Maija Herlevi Pohjanmaan ELY-keskus 

Anne Polso Jukka Pakkala Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus 

   

Pysyvät asiantuntijat   

ei vielä esitetty ei vielä esitetty Kokkolan kaupunki 

ei vielä esitetty ei vielä esitetty Kaustisen seutukunta 

Ville Honkala Jussi Niinistö Kannuksen kaupunki 

ei vielä esitetty ei vielä esitetty Perhon kunta 

Terhi Mäkinen Tom Saksa Pohjanmaan ELY-

keskus/Teams Finland  

 

3) hyväksyi, että vielä puuttuvat asiantuntijaedustajat täydennetään 

yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa. 

--- 
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Sihteeristö 5/2021 8.9.2021 § 12 

MYR 4/2021  23.9.2021 § 4 

MYR 5/2021  27.10.2021 § 6 

 

6 § R-U-READY – PK-YRITYSTEN DIGITAALISEN MUUTOKSEN PALVELUTARJOTIN (309880) 

 

Sihteeristö 8.9.2021 § 12 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR) 

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 

kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja 

yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta 

Päähakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttaja: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius, Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti 

Instituutti, Kokkolanseudun kehitys Oy, 

YritysKannus Oy, Lestijärven kunta (Kaustisen 

seutukunta) 

 Toteutusaika:  1.9.2021-31.12.2022  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  522 840 €  

Vastuuviranomainen:  Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Hankkeen päätavoite on kansainvälisen tason RI-DIH (Rural Industry Digital 

Innovation Hub) osaamiskeskittymän toiminnan käynnistämistä tukevan 

yhteisöllisen palvelumallin kehittäminen.  

 

Osaamiskeskittymän tehtävänä on vauhdittaa haja-asutusalueen pk-yritysten 

liiketoimintaa digitaalista muutosta hyödyntäen. Osaamiskeskittymän 

päätehtävänä on rakentaa digitalisaatioon pohjautuvaa uutta yrityksen 

johtamisen kulttuuria harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksiin. Hankkeessa 

jalostettavat palvelut kohdistetaan erityisesti koronapandemiasta kärsivien pk-

yritysten toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana 

toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan 

alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä 

ilmenevin perusteluin. 

 

Koska hankkeelle esitetty julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen 

maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 

--- 

 
Piia Isosaari ja Petri Jylhä postuivat esteellisinä kokouksesta (Teams ympäristöstä) § käsittelyn 

ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi. 
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MYR 23.9.2021 § 4 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana 

toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää 

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

Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta 

valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

--- 

 
Lauri Laajala, Marko Forsell, Ismo Hakala, Jussi Niinistö, Petri Jylhä ja Arto Alpia poistuivat 

esteellisinä kokouksesta (Teams ympäristöstä) ja palasivat kokoukseen seuraavan pykälän 

käsittelyn alussa. 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi ao. pykälän ajan yhteistyöryhmän II varapuheenjohtaja Timo 

Saari ja ko. pykälän pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Saksa ja Marko Muotio. 

 

Kokouksen jälkeen havaittiin, ettei yhteistyöryhmä ollut päätösvaltainen (10/21) käsittelemään 

kyseistä pykälää.  Pykälä käsitellään uudelleen maakunnan yhteistyöryhmän seuraavassa 

kokouksessa. 

 

MYR 27.10.2021 § 6 

 

Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä 

rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana 

toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää 

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

Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan mukana toimitetusta 

valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. 

---  

 
Marko Forsell, Lauri Laajala ja Jussi Niinistö poistuivat esteellisinä kokouksesta (Teams 

ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi ja palasivat kokoukseen 

seuraavan pykälän käsittelyn alussa. 
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MYR 5/2021   27.10.2021 § 7 

 

7 § 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 

menestyksen edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen 

saavuttamiseksi tarvittavista keinoista tavalla, johon kaikki maakunnan 

keskeiset toimijat ja yhteistyökumppanit voivat sitoutua. 

 

Aluekehittämislainsäädännön (toimeenpanolaki 756/2021) 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 (200/2005) eli ns. SOVA-laki ja asetus. Lisäksi työ- ja 

elinkeinoministeriö ohjeistaa maakunnan liittoja maakuntaohjelmien 

laadinnassa. 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 

perustuvat maakuntajakolain mukaiseen maakuntajakoon. Maakuntastrategiassa 

ja maakuntaohjelmassa on kuitenkin otettu huomioon soveltuvin osin 

edunvalvontatyön kautta mukana olevat kunnat Keski-Pohjanmaan liiton 

perussopimuksen (1.1.2019) mukaisesti. 

 

Maakuntastrategian ja -ohjelman liitteenä esitetään maakunnan älykkään 

erikoistumisen keskeiset strategiset painopisteet, jotka edistävät maakunnan 

osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja ovat edellytys Euroopan unionin 

alue- ja tutkimusrahoitus-välineiden käytölle. Älykkään erikoistumisen 

tavoitteet on yhteensovitettu maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa osana 

valmisteluprosessia.  

 

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 

kolmessa kehittämisteemassa. Läpileikkaavat tavoitteet ovat: vahva maaseutu, 

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

kansainvälisyys. 
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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, 

teemakohtaisia työryhmätapaamisia, neuvotteluita ja keskusteluja. Lakiin 

perustuvan lausuntokierroksen lisäksi luonnosvaiheen asiakirjoja on ollut 

mahdollisuus kommentoida valmistelun eri vaiheissa.  

 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu osana 

valmisteluprosessia yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristövaikutusten 

arviointia koordinoiva SOVA-ryhmä seurasi arvioinnin etenemistä ja kokoontui 

kolme kertaa valmisteluprosessin aikana arvioimaan maakuntaohjelman 

ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvioinnin on toteuttanut Ramboll 

Finland Oy Keski-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta. 

 

Maakuntastrategian ja -ohjelman luonnos sekä maakuntaohjelman 

ympäristöselostuksen 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 esityslistan 

liitteenä. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee asiaa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi. 
 

 Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 5/2021   27.10.2021 § 8 

 

8 § ELY-KESKUSTEN STRATEGISET TULOSTAVOITEASIAKIRJAT 2022 

 

Voimassa olevan lainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021) mukaan 

maakunnan 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. 

Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä 

muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-

asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita. Tulossopimukset 

tarkistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien 

tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti 

aiheutuvat muutostarpeet. ELY-keskusten tarkistetut tulostavoite-esitykset 

vuodelle 2022 tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2021 

mennessä.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä 

hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan.  

ELY-keskusten tulostavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan, AVI-ELY -

strategia-asiakirjaan, eri hallinnonalojen strategioihin sekä ottavat huomioon 

hallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien linjaukset. 

 

Keski-Pohjanmaan kuuluu E (elinkeinot, työvoima- ja osaaminen) -

vastuualueen osalta Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueeseen ja L 

(liikenne- ja infrastruktuuri) ja Y (ympäristö ja luonnonvarat) - vastuualueiden 

osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueeseen.  

Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnasta vastaavana RR -ELY-

keskuksena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.   

 

Esityslistan mukana on toimitettu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskusten tulostavoiteasiakirjaluonnokset vuodelle 2022. 

 

 

Pohjanmaan ELY-keskuksen elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen ja suunnittelija 

Meeri Koski ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat 

vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys esittelevät kokouksessa asiaa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Esa Kant poistui kokouksesta § käsittelyn aikana. 

                     



Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 5/2021 (27.10. 2021) Sivu 16 

 

MYR 5/2021   27.10.2021 § 9 

 

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

TILANNEKATSAUS 

 

Kuluvalla rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014-2020 Keski-Pohjanmaan 

käytettävissä oleva rahoituskehys kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelmassa on noin 60 miljoonaan euroa (EU+valtio).  

Lisäksi ohjelmavaroihin saatiin vuonna lisärahoituksena REACT-EU 

elpymisvaroja 5,322 miljoonaa euroa (EU+valtio).  

 

Rahoituksen myöntäjinä (välittävinä viranomaisina) Keski-Pohjanmaalla 

toimivat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja Keski-Suomen ELY-keskus 

(EAKR yritystuet ja ESR). 

 

Rahoitus on kohdennettu seuraavien toimintalinjojen mukaisiin toimenpiteisiin: 

1. Pk-yritysten toimintakyky (EAKR) 

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) 

6. REACT-EU toimenpiteet (EAKR) 

7. REACT-EU toimenpiteet (ESR) 

 

Alueen käytettävissä oleva EAKR -rahoitus on sidottu lähes täysimääräisesti.  

ESR -rahoitusta on vielä noin 1,6 milj.€ käytettävissä uusille hankkeille. 

Hankkeita on voimassa olevan tiedon mukaan mahdollista toteuttaa 23.8.2023 

saakka.  Keski-Suomen ELY-keskuksella on ollut avoinna ESR - haku Keski-

Pohjanmaalla ajalla 1.8.-30.9.2021, ja osa jäljellä olevasta ESR -rahoituksesta 

tulee mahdollisesti sitoutumaan ko. haussa saatuihin hankkeisiin. 

 

Molempien rahastojen (EAKR, ESR) osalta tullaan vielä loppuvuodesta 

avaamaan haut ohjelmavarojen 100 %:n hyödyntämisen varmistamiseksi. 

 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämien EAKR -yritystukien tilanne 

käsitellään erillisessä pykälässä (§ 9).  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021 § 10 

 

10 § 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 

1.1.2014-5.10.2021 (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 käyttöön saadut uudelleenbudjetoidut valtuudet. 

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 5.10.2021 

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 (52,3%) on kohdistunut pk-yritysten 

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-

yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 20,3%, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 9,7 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen samoin 9,7 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien 

kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei ole 

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

erityisesti 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 

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

monipuolisilla hauilla.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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MYR 5/2021  27.10.2021/§11 

11 § 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 13.10.2021 tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi 

saatettavat hankepäätökset:  

 

Hankkeen nimi Päähakija 

(osatoteuttajat 

suluissa) 

Päätös Kokonais- 

kustannus 

arvio 

ESR    

Bounce Forwars – 

resilienssiä työelämään 

(106984), 

ylimaakunnallinen hanke* 

Lab-

ammattikorkeakoulu 

Oy (Centria-

ammattikorkeakoulu 

Oy, Turun yliopisto, 

Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus, 

Valtakunnallinen 

valmennus- ja 

liikuntakeskus Oy) 

myönteinen 841 532 €  

 

*hakemus jätetty Hämeen ELY-keskukselle, K-P:lta haettu julkinen tuki 214 092 €.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021 § 12 

 

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

SUOMI 2021-2027” AJANKOHTAISKATSAUS  

   

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan 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 

oikeudenmukaisen 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 ohjelmavaroja on kohdentumassa seuraavasti: 

 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR+valtio 32 173 335 € 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+valtio)  14 943 409 € 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF+valtio)  19 688 086 € 

Yhteensä    66 804 830 € 

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa 

lokakuun aikana ja toimitetaan edelleen Euroopan komission hyväksyttäväksi. 

Ohjelman on tarkoitus käynnistyä marraskuun 2021 aikana. Oikeudenmukaisen 

siirtymän rahaston (JTF) toimeenpano käynnistyy aikaisintaan 1.7.2022.  

 

Uuden ohjelmakauden rahoitushaut on suunniteltu avattavaksi Keski-

Pohjanmaalla vuoden 2022 alussa.  

 

 

Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marita Mutkan ajankohtaiskatsaus 

valmistelilanteesta.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021 § 13 

 

13 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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MYR 5/2021  27.10.2021 § 14 

 

14 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS  

 

Yhteistyöryhmän seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 8.12.2021.  

 

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, tai järjestää myös ylimääräisiä 

kokouksia. 

 

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 8.12.2021 klo 9.00. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 

8.12.2021 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. 
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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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