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Sihteeristö 8/2021  kirjallinen menettely 

 

Aika  kirjallinen kokousmenettely ajalla 26.11.-30.11.2021 

Paikka:  sähköinen menettely (sähköpostitse) 

    

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Kaiponen Jyrki (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Ylikangas Timo (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kangas Mikko Rosenqvist Olli Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus  

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

ei vielä nimetty            ei vielä nimetty  Kokkolan kaupunki 

ei vielä nimetty            ei vielä nimetty  Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville               Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Mäkinen Terhi              Saksa Tom  Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut 

 

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita. 

Asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon. 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

Rahikka Marjo (varalla Isosaari Piia)  Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri (varalla Kauppinen Minna)  Kaustisen seutukunta  

   

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 

Jyrki Kaiponen  Tuija Puumala 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Sähköisen menettelyn pöytäkirja varmennetaan sihteeristön seuraavassa ko-

kouksessa.   
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Sihteeristö 8/2021  kirjallinen menettely 

 

1 § KIRJALLISEN MENETTELYN KÄYTTÖ JA EHDOT 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän voimassa olevan työjärjestyksen § 16 mukaan 

kiireellinen asia, josta on tarpeen tehdä ratkaisu ennen seuraavaa kokousta 

voidaan käsitellä käyttämällä kirjallista menettelyä. Tarvittaessa voidaan 

käyttää myös ns. nopeutettua kirjallista menettelyä.  

 

Nopeutetussa kirjallisessa menettelyssä jokaisen sihteeristön varsinaisen jä-

senen (tai hänen estyneenä ollessaan varajäsenen) tulee vastata kirjallisesti 

sähköpostitse, hyväksyykö hän kirjallisella menettelyllä tehdyn päätösesityk-

sen. Kirjallisella menettelyllä tehty esitys tulee hyväksytyksi, mikäli kaikki 

sihteeristön jäsenet hyväksyvät tehdyn esityksen.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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Sihteeristö 7/2021  24.11.2021 § 7 

Sihteeristö 8/2021  Kirjallinen menettely  

 

 

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

JELMAN ALUEELLISEN RAHOITUSSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSILLE 2021-2022 

 

Sihteeristö 24.11.2021 § 7 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toi-

meenpanosta annetun lain (756/2021) 20 § mukaan maakunnan yhteistyöryh-

män tehtäviin kuuluu hyväksyä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 

EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien 

valmisteluun vuosille 2021-2020 saatiin 8.11.2021 (kirje 5.11.2021) ja edelli-

sen korvaava täsmentävä ohje 15.11.2021 (kirje 12.11.2021).  

 

Rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen 

alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viran-

omaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi 

huomioon varojen jakoa valmisteltaessa. Hallintoviranomaisella (TEM) on 

oikeus poiketa alueiden ehdotuksesta ohjelman täysipainoisen toteutumisen 

varmistamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta 

ja muusta julkisesta rahoituksesta. Rahoitussuunnitelmassa voidaan esittää 

myös mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan ja 

ilmoittaa tähän sovittu välittävä toimielin. 

 

Rahoitussuunnitelmissa käsitellään ainoastaan EAKR ja ESR+ -rahoitusta. 

JTF-rahaston osalta suunnitelmia täydennetään myöhemmin. Kestävän kau-

punkikehittämisen EAKR -osuutta ja valtakunnallisia teemoja ei käsitellä 

alueellisissa rahoitussuunnitelmissa. Kestävää kaupunkikehittämistä tukeviin 

toimenpiteisiin maakunnassa kohdennettava ESR+ -rahoitus ilmoitetaan ra-

hiotussuunnitelmataulukossa.  

 

Maakuntien liitot vastaavat rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Valmistelu 

tehdään yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden kumppaneiden kanssa.  

 

Keski-Pohjanmaan vuosien 2021 ja 2022 rahoituskehys on seuraava (milj.€): 

 

 EAKR valtio EAKR+valtio 

2021 1,930 0,965 2,895 

2022 3,445 1,722 5,167 

Yhteensä 5,375 2,687 8,062 

 ESR valtio ESR+valtio 

2021 1,094 0,514 1,608 

2022 1,096 0,515 1,611 
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Yhteensä 2,190 1,029 3,219 

 

Vuosien 2021 ja 2022 rahoitussuunnitelmien laadinnassa tulee käyttää edellä 

esitettyjä EU- ja valtion osuuksia. EU-rahoitusosuus kattaa 60 % julkisesta 

rahoituksesta ja 40% koostuu kansallista julkista rahoitusta. Poikkeuksena on 

ESR+ TL 5, jonka osalta EU-osuus on 95%. Kansallisesta julkisesta rahoi-

tuksesta valtion vastinraha kattaa 75% ja 25% on kunta ja muuta julkista ra-

hoitusta. 

 

Tämän lisäksi maakuntien tulee käyttää pääsääntöisesti myös TEM ohjeis-

tuksessa esitettyjä toimintalinja- ja erityistavoitekohtaisia prosenttiosuuksia.   

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymät vuosien 2021 ja 2022 rahoitus-

suunnitelmat tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 17.12.2021 men-

nessä.  

 

Esityslistan mukana on toimitettu luonnos vuosien 2021 ja 2022 rahoitus-

suunnitelmaksi. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Päätösesitys tehdään kokouksessa käy-

tävän keskustelun pohjalta. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan kokouksessa tekemä esitys: Pykälän 7 osalta 

keskustelua jatketaan ja käsittely toteutetaan käyttämällä kirjallista menette-

lyä.  

 

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. 

--- 

 

Sihteeristön kirjallinen menettely 

 

Esityslistan mukana on toimitettu liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen 

jatkoneuvottelujen pohjalta valmistelu esitys vuosien 2021 ja 2022 rahoitus-

suunnitelmaksi.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn vuosien 

2021 ja 2022 rahoitussuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteis-

työryhmän hyväksyttäväksi. 

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy esitetyn vuosien 2021 ja 2022 ra-

hoitussuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväk-

syttäväksi. 

--- 
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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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