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Maakunnan yhteistyöryhmän 4/2021
Kokousaika:
Kokouspaikka:

Torstai 23.9.2021 klo 9.00-10.56
Etäyhteyden kautta järjestettävä Teams -kokous

Yhteistyöryhmän jäsenet
jäsenet
varalla

taho, jota edustaa

Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Johanna Paloranta (pj)
Seppo Tastula
Arto Pihlajamaa
Ulla-Riitta Harju
Jussi Järvenpää
Stina Mattila
Piia Isosaari
Ben Weizmann
Jussi Niinistö
Olli Joensuu
Arto Alpia
Esko Ahonen
Petri Jylhä
Jukka Hillukkala
Lauri Laajala
Esa Kalliokoski

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kaustisen seutukunta
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 LaakkonenPöntys
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
Tuija Vähäkuopus
Asmo Honkanen
Ismo Hakala
Marko Forsell
Ari Maunuksela
Jussi Salminen
Elina Itäniemi

varalla
Hannu Lahtinen
Hanna Brännström
Anne Jokela
Jennie Elfving
Anu Haapasalo
Iiris Jurvansuu
Kirsti Oulasmaa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

taho, jota edustaa
Geologian tutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus Luke
Kokkolan yliopistokesk. Chydenius
Centria-ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Soite
Leader ryhmät

Tarkastajan nimikirjaimet
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Läsnäolo- ja puheoikeus
Timo Pärkkä
Esa Kant
Jyrki Kaiponen
Teemu Räihä
Marita Mutka
Olli Rosenqvist
Jukka Keinänen
Anne Polso
Sirkku Wacklin

maakuntahallituksen pj
maakuntahall varapj
maakuntajohtaja
sihteeristön pj
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen
sihteeristön jäsen

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus

Muut läsnä olevat
Tuija Puumala
Mikko Kangas

MYR sihteeri
hanke-esittely (§ 4)

Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto

MYR puheenjohtajisto
MYR puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

Johanna Paloranta
Lauri Laajala
Timo Saari
Jan-Ove Nyman

Keski-Pohjanmaan liitto
alueen kunnat ja maakunnan liitto
valtion viranomaiset
sosiaalipartnerit

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
__________________
Lauri Laajala
I varapuheenjohtaja

__________________
Timo Saari
II. varapj (§ 4)

________________
Tuija Puumala
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
__________________
Jussi Niinistö
pöytäkirjantarkastaja (pl. § 4)

__________________
Arto Alpia
pöytäkirjantarkastaja (pl. § 4)

_______________________
pöytäkirjantarkastaja (§ 4)
Tom Saksa

__________________
pöytäkirjantarkastaja (§ 4)
Marko Muotio

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021/§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 varapuheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat ja, että kutsuttuna asiantuntijana läsnä Mikko Kangas
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden
osalta.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat ja että kutsuttuna asiantuntijana läsnä Mikko Kangas
2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Todettiin Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden
osalta.
--Petri Jylhä saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan valituille
pöytäkirjantarkastajille sähköisesti tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Niinistö ja
Arto Alpia.
--Pykälän 4 käsittelyn yhteydessä ao. pykälän pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Saksa ja
Marko Muotio.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021 § 3

3 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Kokouksessa kuullaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ajankohtaiskatsaus.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Tuija Vähäkuopus saapui kokoukseen § käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sivu 7

8.9.2021 § 12
23.9.2021 § 4

4 § R-U-READY – PK-YRITYSTEN DIGITAALISEN MUUTOKSEN PALVELUTARJOTIN (309880)
Sihteeristö 8.9.2021 § 12
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Osatoteuttaja:

Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja
yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius, Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti
Instituutti, Kokkolanseudun kehitys Oy,
YritysKannus Oy, Lestijärven kunta (Kaustisen
seutukunta)
1.9.2021-31.12.2022
Keski-Pohjanmaa
522 840 €
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 pkyritysten toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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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 rakennerahastoohjelmasta 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 KeskiPohjanmaan 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sivu 9

8.9.2021 § 17
23.9.2021 § 5

5 § KINNULAN KESKUSPUHDISTAMO (310044)
Sihteeristö 8.9.2021 § 17
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:

Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (EAKR)
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja
yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
Kinnulan kunta
Lestijärven kunta
26.4.2021-30.6.2022
Kinnula, Lestijärvi
805 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa toteutetaan Kinnulaan uusi jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään
Kinnulan ja Lestijärven kuntien viemäröidyillä alueilla muodostuvat
yhdyskuntajätevedet ja osa Finn Spring Oy:n virvoitusjuomatehtaalla
muodostuvista teollisuusjätevesistä. Käsittelyssä olevassa hakemuksessa haetaan
rahoitusta Kinnulan keskuspuhdistamon uuden tekniikan osa-alueeseen (870 000
€). Koko hankkeen investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 3,7 milj.€.
Nykyistä huomattavasti tehokkaampi jäteveden käsittelytekniikka mahdollistaa
ravinteiden talteenoton tulevasta jätevedestä huomattavasti nykyistä
puhdistamoa tehokkaammin. Tämä vähentää vesistökuormitusta ja edesauttaa
ravinteiden tehokkaampaa hyötykäyttöä ravinteiden kierrätystavoitteiden
mukaisesti.
Investointi vaikuttaa positiivisesti ja ylläpitää myös Lestijärven vesistön tilaa,
koska Lestijärvellä muodostuvien jätevesien puhdistus toteutetaan uudella
Kinnulan keskuspuhdistamolla, eikä Lestijärven puhdistetut jätevedet kuormita
Lestijärveä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
--Piia Isosaari palasi kokoukseen § käsittelyn alussa.

MYR 23.9.2021 § 5
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisen EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Karoliina Laakkonen-Pöntys poistui esteellisenä kokouksesta (Teams ympäristöstä) pykälän
käsittelyn ajaksi ja palasi kokoukseen seuraavan pykälän alussa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sivu 11

23.9.2021/§6

6 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan 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 8.9.2021 tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi
saatettavat hankepäätökset:
Hankkeen nimi

EAKR
Hippa RemoteAsiakaslähtöiset
digitaaliset sote-alan
tuote- ja
palvelukehitysympäristöt
(309748)
Kierthon 2.0 (310144)
Uusia mahdollisuuksia
kasvipohjaisten raakaaineiden jalostukselle ja
viennille KeskiPohjanmaalla,
kehittäminen (309690)
Uusia mahdollisuuksia
kasvipohjaisten raakaaineiden jalostukselle ja
viennille KeskiPohjanmaalla, investointi
(309690)
VENEPRINT-ainetta
lisäävä digitaalinen
valmistus
veneteollisuudessa,
kehittämishanke (310062)
VENEPRINT-ainetta
lisäävä digitaalinen
valmistus
veneteollisuudessa,
investointihanke (310131)

Päähakija
(osatoteuttajat
suluissa)

Päätös

Kokonaiskustannus
arvio

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

Myönteinen

364 353 €

Lestijärven kunta
Centriaammattikorkeakoulu
Oy (KeskiPohjanmaan
koulutusyhtymä
KPEDU)
Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
KPEDU

Myönteinen
Myönteinen

317 302 €
416 316 €

Myönteinen

15 000 €

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

Myönteinen

280 400 €

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

Myönteinen

100 000 €

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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WINWIN-verkostosta
voittoon kansallisesti ja
kansainvälisesti (310092)

Centriaammattikorkeakoulu
Oy (Viexpo
Osuuskunta)
SnOp-Snabba Operationer Centria(309647)
ammattikorkeakoulu
Oy
WAAM - Isojen
Centriametallikomponenttien 3D- ammattikorkeakoulu
tulostus (309229)
Oy
Kilpailukykyisenä
Jyväskylän yliopisto
seuraavaan uuteen
normaaliin (309723)
Turpeen uudet
Jyväskylän yliopisto
jalostusmahdollisuudet
(GTK, Oulun
Keski-Pohjanmaalla,
yliopisto, Centria
TUUMA (310 028)
amk)
LOG IN -Logistiikan
Labinnovaatioverkosto,
ammattikorkeakoulu
ylimaak (309714)*
(Hämeen amk, Centria
amk)
ESR
Etä-LEAN (107301)
Centriaammattikorkeakoulu
Oy
Pienyritykset nousuun!
Keski-Pohjanmaan
(107266)
koulutusyhtymä
(Keski-Pohjanmaan
Yrittäjät ry)
Export Expert (107174)
Centriaammattikorkeakoulu
MOOTTORI
CentriaMonimuotoiset työ- ja
ammattikorkeakoulu
oppimisympäristöt
(KPEDU, Jyväskylän
(107085)
yliopisto)
AM-Teknologiat –
Oy Vaasan
suunnittelusta
ammattikorkeakoulu
valmistukseen, ylimaak
(107195)
Yrittäjät-akatemia,
Suomen Yrittäjät ry
valtakunn (106978)**
Älykäs liiketoiminta
Centriapandemiasta toipumisen
ammattikorkeakoulu
työkaluna, ylimaak
Oy
(107151)***

Sivu 12
Myönteinen

200 640 €

Kielteinen

319 132 €

Kielteinen

150 000 €

Kielteinen

263 441 €

Kielteinen

479 303 €

Tiedoksi
(kielteinen)

718 863 €

Myönteinen

172 689 €

Myönteinen

370 618 €

Myönteinen

199 001 €

Myönteinen

398 755 €

Kielteinen

216 140 €

Kielteinen

1 364 082
€
216 140 €

Myönteinen

*hakemus jätetty Uudenmaan liitolle
**hakemus jätetty Hämeen ELY-keskukselle
*** hakemus jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021 § 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
1.1.2014-30.8.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 (ml.
REACT-EU valtuus)
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet *
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista)
Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj. EAKR valtuus
Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)**

kpl

€

355

43 794 381
23 166 000

234
7
241
43

25 500 478
342 182
25 842 660
2 524 747
190 269

*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 30.8.2021
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 (52,5 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pkyritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 20,4 %,
uuden liiketoiminnan luomiseen 9,7 % ja yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistamiseen samoin 9,8 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien
kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei ole
rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen
erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta
kohdentunut 7,4 % eli 1 891 510 €.
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 kuullaan ELY-keskuksen katsaus yritystukien hakemus-/
rahoitustilanteesta.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021 § 8

8 § AVOINNA OLEVAT JA AVAUTUVAT HAUT
ESR/kuluva ohjelmakausi
Keski-Suomen ELY-keskuksella on avoinna Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
haku Keski-Pohjanmaalla ajalla 1.8.-30.9.2021, Hakuilmoitus.
Avoinna ovat kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelman ESR -toimintalinjat:
• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
• Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
• REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta
toteuttamia toimia. REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian
aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa
talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.
ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.
EAKR/kuluva ohjelmakausi 2014-2020
Keski-Pohjanmaan liitto avaa alkuvuodesta 2022 haun jäljellä olevista (noin
250 000 €) ja pienempänä toteutuvista hankkeista purkautuneista ja
uudelleenbudjetoitavista varoista.
Uutta ohjelmakautta 2021-2027 koskevien EAKR ja ESR -hakujen
avautuminen
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano
käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman
toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) osalta alkaa. Uutta kautta koskevat EAKR ja ESR -haut avataan KeskiPohjanmaalla alkuvuodesta 2022. Ohjelmaan sisältyvän oikeudenmukaisen
siirtymän rahaston (JTF) toimeenpano käynnistyy 1.1.2022. Hakujen
avautumisajankohta on vielä auki.
Maaseuturahaston haut
Pohjanmaan ELY-keskuksella on avoinna maaseudun kehittämishankkeiden ja
elpymisvaroista rahoitettavien laajakaistahankkeiden haku syyskuun loppuun
saakka ja yritystukia koskeva seuraava haku käynnistyy marraskuun alussa.
Maaseuturahaston kautta jaettavia elpymisvaroja yritystukiin on myös tulossa
hakuun lähiaikoina.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021/§ 9

9 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN EU-OHJELMAKAUDELLE 2021-2027
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.

Asiaa esittelee kokouksessa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja
merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Mervi Järkkälä ja Karoliina Laakkonen -Pöntys postuivat kokouksesta § käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021 § 10

10 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT
Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut
asiat.
Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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23.9.2021 § 11

11 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021
KOKOUSAIKATAULU
Yhteistyöryhmän seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 27.10.2021.
Sihteeristön ja MYRrin loppuvuoden 2021 alustava kokousaikataulu:
Sihteeristö
13.10.2021 klo 9.30-11.00
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 voidaan
tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia.
Maakuntahallitus nimeää loppusyksystä uuden maakunnan yhteistyöryhmän
(MYR) käynnistyneelle valtuustokaudelle. Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää
itselleen sihteeristön ensimmäisessä kokouksessaan. MYRrin 27.10.2021
kokous on tavoitteena järjestää jo uudella kokoonpanolla.

Sihteeristön varapuheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous
pidetään 27.10.2021 klo 9.00.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään
27.10.2021 klo 9.00.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91a911fa-6ef5-4534-be24-7228a0c3ab7b

www.vismasign.com

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 4/2021 (23.9.2021)

Sivu 20

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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 21 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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