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Sihteeristö 7/2021

24.11.2021

Kokousaika
Kokouspaikka

Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30-12.30
Teams -kokous

Jäsen
varajäsen
Kaiponen Jyrki (puheenjohtaja)
Ylikangas Timo (varapuheenjohtaja)
Mutka Marita
Rekilä Teppo
Kangas Mikko
Rosenqvist Olli
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Keinänen Jukka
Liedes Irma
Wacklin Sirkku
Herlevi Anna-Maija
Polso Anne
Pakkala Jukka

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

Puumala Tuija, sihteeri

Keski-Pohjanmaan liitto

Läsnä pysyvät asiantuntijat
ei vielä nimetty
ei vielä nimetty
ei vielä nimetty
ei vielä nimetty
Honkala Ville
Niinistö Jussi
Mäkinen Terhi
Saksa Tom

Kokkolan kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kannuksen kaupunki
Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut

2

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon).
Kutsuttuna asiantuntijana läsnä
Rahikka Marjo (varalla Isosaari Piia)
Jylhä Petri (varalla Kauppinen Minna)

Kokkolan kaupunki
Kaustisen seutukunta

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jyrki Kaiponen
puheenjohtaja

Tuija Puumala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Mikko Kangas
Pöytäkirjan tarkastajat

Marko Muotio
Pöytäkirjatarkastaja
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24.11.2021

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valtuustokaudelle 2021-2025 nimetty maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 27.10.2021 nimennyt yhteistyöryhmälle sihteeristön ja sihteeristön pysyvät asiantuntijat. Vielä puuttuvat asiantuntijaedustajat täydennetään
MYRrin seuraavassa kokouksessa. Yhteistyöryhmän (kirjoitusvirheen korjaus) Sihteeristön puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajana kehittämispäällikkö.
Kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta, Perhon kunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus
sihteeristön kokouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan
roolissa läsnäolo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland
palveluiden edustajalla. Sihteeristö voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa myös
asiakohtaisia asiantuntijoita.
Perhon kunta on ilmoittanut, ettei se nimeä edustajaa sihteeristöön.
Kokkolan kaupunki ja Kaustisen seutukunta ovat esittäneet edustajansa sihteeristön pysyviksi asiantuntijoiksi. Esitykset viedään 8.12. kokoontuvan
MYRrin vahvistettavaksi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan osallistujat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Todetaan, että Perhon kunta ei nimeä edustajaansa sihteeristöön
3) Hyväksytään, että Kokkolan kaupungin ja Kaustisen seutukunnan edustajat osallistuvat sihteeristön tähän kokoukseen kutsuttuina asiantuntijoina.
Sihteeristön päätös:
1) Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) Todettiin, että Perhon kunta ei nimeä edustajaansa sihteeristöön.
2) Hyväksyttiin, että Kokkolan kaupungin ja Kaustisen seutukunnan edustajat osallistuvat sihteeristön tähän kokoukseen kutsuttuina asiantuntijoina.
---
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24.11.2021 § 2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA SIHTEERIN VALINTA
Sihteeristön pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi
sähköisen menettelyn kautta.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
2) Valitaan sihteeristölle sihteeri.
Sihteeristön päätös:
1) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kangas ja Marko Muotio.
2) Sekä tämän kokouksen että sihteeristön sihteeriksi jatkossa valittiin Tuija
Puumala.
---
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24.11.2021 § 3

3 § LUONTOLÄHTÖINEN TYÖHYVINVOINTI (107432)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Luonnonvarakeskus, Luke
3.1.2022-31.8.2023
Kokkola
213 540 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen päämäärä on luoda tutkittuun tietoon perustuvia uraauurtavia työhyvinvointia edistäviä konsepteja, etenkin aivotyötä tekeville työyhteisöille
työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi.
Hankkeen tavoitteena on, että
1) työhyvinvointi ja yhteisöllisyys työyhteisössä ovat parantuneet ja työuupumus on pitkällä tähtäimellä vähentynyt.
2) tarmokkuus ja luova ongelmanratkaisu työssä ovat vahvistuneet ja tuottavuus on parantunut ja
3) luontoliikunta ja terveelliset elintavat ovat lisääntyneet osallistujien työyhteisössä ja pitkällä tähtäimellä laajemmin myös muissa työyhteisöissä.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke esitetään rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
---
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24.11.2021 § 4

4 § OPSOREKRY (107463)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatototeuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkolan kaupunki
1.1.2022-31.8.2023
Keski-Pohjanmaa
206 580 €
Keski-Suomen ELY-keskus

OpsoRekry-hankkeen taustalla on yritysten kasvaneet haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa Keski- Pohjanmaalla. Yksi varteenotettava vaihtoehto
asian parantamiseksi olisi tehostaa nopeavaikutteisten rekry- ja oppisopimuskoulutusten käyttöä. Hanke auttaa yrityksiä ja alueen muita työnantajia hyödyntämään entistä tehokkaammin oppisopimuskoulutusta ja Rekry -koulutusta. Hanke kehittää myös Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja
Kpedun välistä yhteistyötä.
Hankkeen päämääränä on helpottaa yritysten kohtaamaa työvoimapulaa
Keski-Pohjanmaalla.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
--Marjo Rahikka ja Ville Honkala poistuivat kokouksesta (Teams ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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24.11.2021 § 5

5 § YHDESSÄ VOIMAA OPINTOIHIN (107288)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Päähakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1.1.2022-31.8.2023
Kannus, Perho, Kaustinen, Kokkola
240 710 €
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja ennakoivaa lähestymistapaa
opinnosta keskeyttämisen ehkäisyyn jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset signaalit ilmenevät. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin erityisesti nuorille, yhdessä eri toimijoiden kanssa, niin että tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus paranee heikossa asemassa olevien kohdehenkilöiden osalta.
Tavoitteena on luoda toimintamalli koulutuksessa aliedustettuna oleville
kohdehenkilöille. Malli mahdollistaisi siirtymän peruskoulusta ammatilliseen
koulutukseen Voimastartin ja Voimavaravalmennuksen avulla.
Tavoitteena on voimaannuttaa kohdehenkilöitä niin, että he voivat jatkaa ammatillisiin opintoihin ja myöhemmin työllistyä yhteiskunnan tasa-arvoisina
toimijoina.
Hankkeen valintaesitys on toimitettu esityslistan mukana.

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
--Marjo Rahikka ja Ville Honkala palasivat kokoukseen § käsittelyn alussa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/22d076e9-8e2a-41ef-b2ca-c946efbf6eff

www.vismasign.com

Keski-Pohjanmaan liitto

Sihteeristö 7/2021

MYR sihteeristö 7/2021 (24.11.2021)

8

24.11.2021 § 6

6 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 § 23 määritellään maakunnan yhteistyöryhmän tiedonsaannista. Välittävän toimielimen on toimitettava yhteistyöryhmälle säännöllisesti yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja tehdyistä yritystukipäätöksistä.
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 REACTEU elvytysvaroja (EAKR+valtio) yhteensä 2 240 000 €, joista käyttöön on
saatu 2 034 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-15.11.2021 (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, uudelleenbudjetoitu
EAKR+valtio -valtuus
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio)

kpl

€

359

44 033 853
23 166 000

238
7
245
43

25 812 638
342 182
26 154 820
2 524 747
-121 891

*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.
** jäljellä oleva valtuus, kun huomioitu myös uudelleenbudjetoidut valtuudet.

Keski-Suomen ELY keskus on saanut loppuvuodesta 2021 käyttöönsä noin
4,7 milj. € REACT- EU lisärahoituksen, josta Keski-Pohjanmaan kohdistettu
lisävaltuus on 650 000 €.
Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 15.11.2021 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 (51,9 %) on kohdistunut pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian
ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut
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20,1 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 9,6 % ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen samoin 9,6 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen
ei ole yritystuki rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %).
REACT-EU EAKR -toimenpiteisiin (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) on rahoituksesta
kohdentunut 8,5 % eli 2 203 670 €.
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 ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
---
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24.11.2021 § 6

6 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS
Rahoitustilanne rahoittajittain
Kokouksessa käydään läpi K-P liiton EAKR -rahoituksen ja K-S ELY-keskuksen ESR -rahoituksen käyttötilanne (jäljellä oleva rahoitus) rahoittajittain.
-

EAKR/K-P liitto
ESR/K-S ELY

IP -alueelle kohdentuva lisärahoitus ohjelmaan
Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle on kohdistumassa lisärahoitusta vielä jakamattomista ohjelmakauden 2014-2020 myöntövaltuuksista 30,269 milj. €.
Jaettavana oleva rahoitus jakautuu seuraavasti:

EAKR+valtio
ESR + valtio
Yhteensä

REACT- Muu kuin
Yhteensä
EU
REACT EU
5,185
16,108
21,293
8,476
0,500
8,976
13,661
16,608
30,269

TEM on uutta ohjelmakautta koskevassa ohjekirjeessään 5.11.2021 pyytänyt
IP alueen maakuntia ilmoittamaan ohjelmakauden 2014-2020 valtuustarpeistaan. Aiemmin jakamatta jääneitä valtuuksia ja vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa uudelleenbudjetoitavia valtuuksia jaetaan IP-alueen maakuntaliitoille ja RR-ELY-keskuksille ilmoitettujen tarpeiden perusteella (edellytyksellä, että lisätalousarvio tulee hyväksytyksi).
Ilmoitukset rahoitustarpeista perusteluineen tulee toimittaa TEMiin
17.12.2021 mennessä. Valtuustarpeet (EU+valtio) tulee ilmoittaa rahastokohtaisesti viranomaisittain, toimintalinjoittain ja maakuntakehyksittäin. Valtuuksien jako tapahtuu alkuvuodesta 2022.
Haut
Keski-Pohjanmaan liitolla on EAKR -haku avoinna ajalla 1.11.-5.12.2021
hakuilmoitus. Jaossa olevan myöntövaltuuden lopullinen määrä selvinnee
vasta alkuvuodesta 2022 (TEM jakopäätös/uudelleenbudjetoitavat/lisäraha).
Liitolla on samaan aikaan avoinna myös kansallinen AKKE -haku (jatkuva
haku), johon ennen 1.12.2021 jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn
1.12.2021 hakuilmoitus.
Keski-Suomen ELY-keskus on valmistelemassa seuraavaa avattavaa ESR hakua, josta kuullaan tarkemmin kokouksessa.
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Hankkeiden toteuttamisaikaa tullaan jatkamaan
Ohjelmakauden 2014-2020 toimeenpano tulee jatkumaan vuoden 2023 loppuun saakka ja hankkeiden kestoajan muutosta 31.12.2023 saakka ollaan valmistelemassa EURA2014 järjestelmässä.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että IP -alueelle kohdentuvaa lisärahoitusta koskeva Keski-Pohjanmaan esitys valmistellaan seuraavan viikon aikana.
---
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24.11.2021 § 7

7 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN ALUEELLISEN RAHOITUSSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSILLE 2021-2022
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 20 § mukaan maakunnan yhteistyöryhmän 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 edellisen korvaava täsmentävä ohje 15.11.2021 (kirje 12.11.2021).
Rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen
alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain 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 kaupunkikehittämisen EAKR -osuutta ja valtakunnallisia teemoja ei käsitellä
alueellisissa rahoitussuunnitelmissa. Kestävää kaupunkikehittämistä tukeviin
toimenpiteisiin maakunnassa kohdennettava ESR+ -rahoitus ilmoitetaan rahiotussuunnitelmataulukossa.
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
2021
1,930
2022
3,445
Yhteensä 5,375
ESR
2021
1,094
2022
1,096
Yhteensä 2,190

valtio

EAKR+valtio

0,965
1,722
2,687

2,895
5,167
8,062

valtio

ESR+valtio

0,514
0,515
1,029

1,608
1,611
3,219
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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 rahoituksesta valtion vastinraha kattaa 75% ja 25% on kunta ja muuta julkista rahoitusta.
Tämän lisäksi maakuntien tulee käyttää pääsääntöisesti myös TEM ohjeistuksessa esitettyjä toimintalinja- ja erityistavoitekohtaisia prosenttiosuuksia.
Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymät vuosien 2021 ja 2022 rahoitussuunnitelmat tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 17.12.2021 mennessä.
Esityslistan mukana on toimitettu luonnos vuosien 2021 ja 2022 rahoitussuunnitelmaksi.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Päätösesitys tehdään kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Sihteeristön puheenjohtajan kokouksessa tekemä esitys: Pykälän 7 osalta
keskustelua jatketaan ja käsittely toteutetaan käyttämällä kirjallista menettelyä.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
---
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24.11.2021 § 8

8 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN KÄYNNISTYMINEN
Yleistä
Valtioneuvosto hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alueja rakennepolitiikan ohjelman 21.10.2021 ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutettiin viimeistelemään
ohjelma komission kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta. Päätös Suomen
ohjelman hyväksymisestä on odotettavissa maalis-huhtikuussa 2022 (pl.
JTF).
Ohjelman toimeenpano käynnistyy marraskuussa 2021, jolloin hankehakujen
avaaminen on mahdollista. Hakuja käynnistetään alkuvaiheessa niissä erityistavoitteissa, joiden osalta komission epävirallinen myönteinen kanta on olemassa. Tässä vaiheessa hakuja ei voida vielä käynnistää Itä- ja Pohjois-Suomen pienimuotoisia tieliikenneinvestointeja koskevassa toimintalinjassa 3
”Saavutettavampi Suomi”.
Välittäville toimielimille jaetaan valtioneuvoston päätöksellä myöntämisvaltuudet alkuvuodesta 2022. Rahoituspäätöksiä on mahdollista tehdä EURA järjestelmässä huhtikuussa 2022.
Rahoituksen hakeminen ja hankkeiden hallinnointi hoidetaan kokonaan uuden digitaalisen EURA2021 -järjestelmän kautta, jossa myös valmistellaan ja
julkaistaan hakukuulutukset.
Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu uudistuu marraskuussa 2021.
Uuden kauden hakujen käynnistäminen
Keski-Pohjanmaan liiton alustava suunnitelma EAKR -hauille:
10.1.2022 1. haku ja hakuinfo
14.6.2022 2. haku ja hakuinfo
1.9.2022
JTF haku
- täydentyy myöhemmin kestävän kaupunkikehittämisen haun suhteen
ELY-keskuksen suunnitelmat hakujen avautumisesta kuullaan kokouksessa.
Koulutukset toimijoille uudesta kaudesta
Keski-Pohjanmaan liiton luonnos koulutusten ajankohdiksi ja sisällöksi:
Pvm

Sisältö

15.12.2021 14.1.2022 -

Hankkeiden toteuttaminen yleisesti, hakuilmoitukset
Hankehakemukset
Ryhmähankkeet
Kustannusmallit
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toukokuu
tai elokuu
2022
Toukokuu
tai elokuu
2022
Tammimaaliskuu

-

Palkkakustannusmallit
Ensimmäisen koulutuksen täydennykset
Maksatushakemus
Tuloksellisuuden seuranta ja seurantaraportti
Aiempien koulutusten täydennykset
JTF erityisvaatimukset

-

Lisäksi järjestetään mahdollisesti aamukahvitilaisuuksia hanketoimijoille

15

ELY-keskuksen suunnitelmat ESR- ja EAKR -yritystukiin liittyvistä koulutuksista kuullaan kokouksessa.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Sirkku Wacklin poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.
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24.11.2021 § 9

9 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS
Maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR) laaditaan työjärjestys, jonka maakuntahallitus vahvistaa.
Työjärjestyksen valmistelua ohjaavat laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) ja sitä täydentävä toimeenpanoasetus (797/2021), kuntalaki (410/2015), hallintolaki
(434/2003) ja Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö.
Tavoitteena on valmistella työjärjestys käsiteltäväksi yhteistyöryhmän 8.12.
kokoukseen, jonka jälkeen se viedään edelleen maakuntahallituksen vahvistettavaksi.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Terhi Mäkinen poistui kokouksesta § käsittelyn aikana.
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24.11.2021 § 10

10 § ALUEELLISTEN VALINTAPERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toimeenpanolain (797/2021) mukaan laatia hallintoviranomaiselle (TEM) ehdotus Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi, mikäli alueellisia valintaperusteita halutaan hauissa
ottaa käyttöön.
Kokouksessa käydään läpi alueellisia valintaperusteita koskevat reunaehdot
ja näkemykset alueellisten valintaperusteiden käyttöönotosta.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Päätösesitys tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Sihteeristön puheenjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys: Tarkentavien alueellisten valintaperusteiden valmistelua jatketaan ja laaditaan niitä
koskeva selkeä esitys yhteistyöryhmän käsittelyyn.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
---
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24.11.2021 § 11

11 § LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSSTRATEGIAN VALMISTELU
Keski-Suomen ELY-keskus on valmistelemassa Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaa 2022, joka kattaa Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnat.
Strategia pitää sisällään yritysrahoitusta koskeva yleiset ja maakuntakohtaiset
painotukset.
Kokouksessa kuullaan ELY-keskuksen katsaus valmistelutilanteesta ja suunnitelmat Keski-Pohjamaan alueellisiksi painotuksiksi.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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24.11.2021 § 12

12 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut
asiat.
Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita.
---
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24.11.2021 § 13

13 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatauluksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:
Sihteeristö
10.2.
17.3.
14.4.
17.5. 19.5.
6.9.
11.10
24.11.

MYR
24.2.
26.4.
31.5.
22.9.
27.10.
8.12.

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voidaan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään
10.2.2022 klo 9.30.
Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava varsinainen kokous pidetään
10.2.2022 klo 9.30. Sitä ennen järjestetään kirjallisella menettelyllä toteutettava kokous (§ 7 liittyvä jatkokokous)
---
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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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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 22 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 22 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 22 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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