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Maakunnan yhteistyöryhmän 6/2021    

     

Kokousaika: Keskiviikko 15.12.2021 klo 9.00-10.20 

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 

Jussi Järvenpää Piia Isosaari 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 

Jussi Salminen ei esitetty Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Sirpa Nevasaari Satu Heinoja 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 Valponen 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  

Jyrki Kaiponen  sihteeristön pj  Keski-Pohjanmaan liitto 

Timo Ylikangas  sihteeristön varapj Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Mikko Kangas  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Marko Muotio  sihteeristön jäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

Jukka Keinänen, Irma Liedes sihteeristön varajäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

Sirkku Wacklin  sihteeristön jäsen Pohjanmaan ELY-keskus 

Anne Polso  sihteeristön jäsen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Muut läsnä olevat 

Tuija Puumala  MYR sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto 

 

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 

 MYR puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________          __________________      

 Jussi Järvenpää  Jussi Niinistö   

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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MYR 6/2021  15.12.2021/§1 

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä 

puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan läsnäolijat. 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: 

1) Todettiin läsnäolijat 

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021/§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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Järvenpää ja 

Jussi Niinistö. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021/§3 

3 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN EDUSTAJIEN TÄYDENTÄMINEN 

 

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 18.10.2021 maakunnan 

yhteistyöryhmän (MYR) valtuustokaudelle 2021-2025 ja valtuutti 

maakuntajohtajan täydentämään yhteistyöryhmän kokoonpanoa puuttuvien 

nimeämisten osalta ja tekemään yhteistyöryhmän kokoonpanoon esitettävät 

muutokset viranhaltijapäätöksellä. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon on saatu seuraavat täydennykset, 

jotka on hyväksytty maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä:  

 

Kokkolan kaupunki 

varsinainen jäsen  varaedustaja 

Jussi Järvenpää Piia Isosaari 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

varsinainen jäsen varaedustaja 

Jussi Salminen ei esitetty 

 

Kosti ry 

  varaedustaja 

  Satu Heinoja 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021/§4 

 

4 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN ASIANTUNTIJAEDUSTAJIEN 

TÄYDENTÄMINEN 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä nimesi kokouksessaan 27.11.2021 yhteistyöryhmän 

sihteeristön ja hyväksyi, että vielä puuttuvat asiantuntijaedustajat täydennetään 

yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa.  

 

Kokkolan kaupunki ja Kaustisen seutukunta ovat tehneet esityksensä 

sihteeristön asiantuntijajäseniksi seuraavasti: 

 

Kokkolan kaupunki 

varsinainen edustaja  varaedustaja 

Marjo Rahikka  Piia Isosaari 

 

Kaustisen seutukunta 

varsinainen edustaja  varaedustaja 

Petri Jylhä   Minna Kauppinen 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyt 

täydennykset sihteeristön kokoonpanoon. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyt täydennykset 

sihteeristön kokoonpanoon. 

--- 
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Yhteistyöryhmä 6/2021  15.12.2021 § 5 

 

5 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS  

 

Maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR) laaditaan työjärjestys, jonka 

maakuntahallitus vahvistaa.  

 

Työjärjestyksen laatiminen perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) ja sitä 

täydentävään toimeenpanoasetukseen (797/2021).  

 

Esityslistan mukana on toimitettu esitys yhteistyöryhmän työjärjestykseksi. 

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn 

työjärjestyksen vietäväksi edelleen maakuntahallituksen vahvistettavaksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn työjärjestyksen 

vietäväksi edelleen maakuntahallituksen vahvistettavaksi. 

--- 

 
Timo Ylikangas saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 
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Yhteistyöryhmä 6/2021  15.12.2021 § 6 

 

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

OHJELMAN KÄYNNISTYMINEN  

 

Yleistä 

 

Valtioneuvosto hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja 

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). 

 

Ohjelmaan sisältyvät toimintalinjat: 

TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)  

TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)  

TL 3 Saavutettavampi Suomi (EAKR) 

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR) 

TL 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR) 

Ohjelman toimeenpano Suomessa on käynnistynyt 1.11.2021. Hakuja 

käynnistetään alkuvaiheessa niissä erityistavoitteissa, joiden osalta komission 

epävirallinen myönteinen kanta on olemassa. Tässä vaiheessa hakuja ei voida 

vielä käynnistää ohjelman toimintalinjassa 3 ”Saavutettavampi Suomi”, joka on 

käytössä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa.   

 

Välittäville toimielimille jaetaan valtioneuvoston päätöksellä ohjelmakauden 

ensimmäiset myöntämisvaltuudet alkuvuodesta 2022. Rahoituspäätöksiä on 

mahdollista tehdä EURA2021 -järjestelmässä huhtikuussa 2022.  

 

Rahoituksen hakeminen ja hankkeiden hallinnointi hoidetaan kokonaan uuden 

digitaalisen EURA2021 -järjestelmän kautta, jossa myös valmistellaan ja 

julkaistaan hakukuulutukset.   

 

Myös rakennerahastot.fi -verkkopalvelu uudistuu joulukuussa 2021.  

 

Uuden kauden hakujen käynnistäminen Keski-Pohjanmaalla 

 

Keski-Pohjanmaan liiton alustava suunnitelma EAKR -hauille: 

10.1.2022  1. haku ja hakuinfo 

14.6.2022  2. haku ja hakuinfo 

syksy 2022    JTF haku  

Täydentyy myöhemmin kestävän kaupunkikehittämisen haun suhteen. 

 

Keski-Suomen ELY keskuksen alustavien suunnitelmien mukaan ESR -haku 

avataan helmi-maaliskuussa ja yritystukia koskeva EAKR -haku tammikuussa 

2022.  
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Koulutukset toimijoille uudesta kaudesta 

Keski-Pohjanmaan liiton alustava suunnitelma koulutusten ajankohdiksi ja 

sisällöksi: 

 

Pvm

  

Sisältö 

12.1.2022 - Hankkeiden toteuttaminen yleisesti, hakuilmoitukset 

- Hankehakemukset 

- Kustannusmallit 

 

syksy 

2022 

- Maksatushakemus 

- Tuloksellisuuden seuranta ja seurantaraportti 

- Aiempien koulutusten täydennykset 

Toukokuu 

tai elokuu 

2022 

- JTF erityisvaatimukset 

Tammi-

maaliskuu 

- Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan 

aamukahvitilaisuuksia hanketoimijoille 

 

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja 

aikataulua tarkennetaan tarvittaessa. 

 

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021 § 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. 

 

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 ohjelmakaudella 2021-2027 

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 € 

 

Vuosien 2021-2022 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 voidaan 

ilmoittaa rahiotussuunnitelmataulukossa.  

 

Maakuntien liitot vastaavat rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Valmistelu 

tehdään yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden kumppaneiden kanssa.  
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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 

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 

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 esitys vuosien 2021 ja 2022 

rahoitussuunnitelmaksi ja rahoituksen painopisteiksi.  

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn 

rahoitussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 sekä siihen liittyvät rahoituksen 

painopisteet. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn 

rahoitussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 sekä siihen liittyvät rahoituksen 

painopisteet. 

--- 
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Yhteistyöryhmä 6/2021  15.12.2021 § 8 

 

8 § TARKENTAVIEN ALUEELLISTEN VALINTAPERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toimeenpanolain (797/2021) 20 § 

mukaan laatia hallintoviranomaiselle (TEM) ehdotus Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi 

alueellisiksi valintaperusteiksi, mikäli tarkentavia alueellisia valintaperusteita 

halutaan hauissa ottaa käyttöön.  

 

Tarkentavat valintaperusteet ovat alueellisia, teemakohtaisia tai kestävää 

kaupunkikehittämistä koskevia perusteita. Tarkentavat valintaperusteet eivät saa 

olla ristiriidassa yleisasetuksen 73 artiklan ja seurantakomitean hyväksymien 

valintaperusteiden kanssa.  

 

Esityslistan mukana on toimitettu ehdotus Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 

2022 ensimmäisessä EAKR -haussa käytettäviksi tarkentaviksi alueellisiksi 

valintaperusteiksi. 

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa.  

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyt 

tarkentavat alueelliset valintaperusteet toimitettavaksi työ- ja 

elinkeinoministeriölle.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyt tarkentavat 

alueelliset valintaperusteet toimitettavaksi työ- ja elinkeinoministeriölle.  

--- 

 
Mervi Järkkälä poistui kokouksesta § käsittelyn aikana. 
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MYR 6/2021  15.12.2021 § 9 

 

9 § 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 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Jukka 

Keinäsen katsaus valmistelutilanteesta ja alustavat suunnitelmat Keski-

Pohjanmaan alueellisiksi painotuksiksi (Keinäsen varaedustaja Irma Liedes 

esitteli asiaa). 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy tarvittavan 

keskustelun ja merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021 § 10 

 

10 § KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Yleistä 

 

Kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 Keski-Pohjanmaan käytettävissä oleva 

rakennerahastovaroja koskeva rahoituskehys on noin 60 miljoonaan euroa 

(EU+valtio). Lisäksi ohjelmavaroihin on saatu vuonna 2021 lisärahoituksena 

REACT-EU elpymisvaroja noin 6 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 ollut EAKR -rahoitus on pitkälti sidottu, pl. loppuvuodesta 

saatu lisärahoitus yritystukiin ja liitolla vielä vapaana ollut noin 254 000 € 

myöntövaltuus, josta on ollut haku avoinna ajalla 1.11.-5.12.2021. Lopullinen 

ko. haussa jaettavana olevan myöntövaltuuden määrä selviää vasta alkuvuodesta 

2022 (TEM uudelleenbudjetoitavat/lisäraha).  

  

ESR -rahoitusta on vielä 1,266 milj.€ käytettävissä uusille hankkeille. Kaikki 

vapaana oleva valtuus kohdistuu toimintalinjaan 5 (Sosiaalinen osallisuus ja 

köyhyyden torjunta). Keski-Suomen ELY-keskus avaa seuraavan ESR -haun 

joulukuun aikana.   

 

Tarvittaessa voidaan vielä vuoden 2022 puolella avata ylimääräisiä hakuja, 

mikäli alueelle uudelleenbudjetoinnin kautta saatava lisärahoitus sitä edellyttää.  

 

Hankkeita on voimassa olevan virallisen tiedon mukaan mahdollista toteuttaa 

23.8.2023 saakka, mutta ohjelman toteuttamisaikaan tultaneen jatkamaan 

vuoden 2023 loppuu saakka (TEM valmistelussa).  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämien EAKR -yritystukien tarkempi 

tilanne on esitelty erillisessä pykälässä (§ 11).  

 

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: 
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 REACT-

EU 

Muu kuin 

REACT EU 

Yhteensä 

EAKR+valtio 5,185 16,108 21,293 

ESR + valtio 8,476 0,500 8,976 

Yhteensä 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).  

 

Lisärahoitustarve-esityksen laatiminen on työn alla. 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.  

 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esittelee asiaa. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

---  

 
Marko Muotio poistui kokouksesta § käsittelyn päättyessä. 
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MYR 6/2021  15.12.2021 § 11 

 

11 § 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 tulee toimittaa 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 REACT-EU 

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) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  359 44 033 853 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020 (ml. 

REACT-EU valtuus) 

 23 166 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 238 25 812 638  

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 245 26 154 820 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista) 43  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudjetoitu 

EAKR+valtio -valtuus 

 2 524 747 

Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio)  -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 lisäksi käyttöönsä 

noin 4,7 milj. € REACT- EU lisärahoituksen, josta Keski-Pohjanmaalle 

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 20,1 %, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 9,6 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen samoin 9,6 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien 
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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.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Jukka Keinänen esittelee 

yritystukien ajankohtaistilanteen (esittelijänä toimi Keinäsen varaedustaja Irma 

Liedes).  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 
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MYR 6/2021  15.12.2021/§12 

12 § 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 24.11.2021 tehnyt seuraavat MYRrille tiedoksi 

saatettavat hankepäätökset:  

Hankkeen nimi Päähakija 

(osatoteuttajat 

suluissa) 

Päätös Kokonais- 

kustannus 

arvio 

ESR    

Luontolähtöinen 

työhyvinvointi (107432) 

Centria-

ammattikorkeakoulu 

Oy 

(Luonnonvarakeskus, 

Luke)  

myönteinen 213 540 €  

OpsoRekry (107463) Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä 

(Kokkolan kaupunki) 

myönteinen 206 580 € 

Yhdessä voimaa 

opintoihin (107288) 

Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä 

myönteinen 240 710 € 

 

Luontolähtöinen työhyvinvointi 

Hankkeen päämäärä on luoda tutkittuun tietoon perustuvia uraauurtavia 

työhyvinvointia edistäviä konsepteja, etenkin aivotyötä tekeville työyhteisöille 

työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi. 

 

OpsoRekry 

Hankkeen päämääränä on helpottaa yritysten kohtaamaa työvoimapulaa Keski-

Pohjanmaalla. Hanke auttaa yrityksiä ja alueen muita työnantajia hyödyntämään 

entistä tehokkaammin oppisopimus- ja Rekry -koulutusta sekä kehittää myös 

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Kpedun välistä yhteistyötä. 

 

Yhdessä voimaa opintoihin 

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja ennakoivaa lähestymistapaa 

opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn, jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset 

signaalit ilmenevät. Tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa tuottaa 

lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin erityisesti nuorille.   

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi 

--- 
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Yhteistyöryhmä 6/2021  15.12.2021 § 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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Yhteistyöryhmä 6/2021  15.12.2021 § 14 

 

14 § VUODEN 2022 ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU JA YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA 

KOKOUS 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön alustavaksi kokousaikatauluksi 

vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa:  

 

Sihteeristö  MYR 

10.2.  24.2. 

10.3.  26.4. 

14.4.  31.5. 

20.5.  22.9. 

6.9.  27.10. 

11.10  8.12. 

24.11. 

 

 

Tarvittaessa kokousaikatauluja voidaan muokata, ja tarvittaessa järjestää myös 

ylimääräisiä kokouksia. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 24.2.2022 klo 9.00.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 

24.2.2022 klo 9.00.  

--- 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain  

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta 

toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) 

 

§ 44 Muutoksenhaku  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella ilman sitä edeltävää 

oikaisuvaatimusvaihetta. 

 

Seurantakomitean tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ja tämän lain 21 § 3 momentissa 

tarkoitettuihin maakunnan yhteistyöryhmän lausuntoja koskeviin päätöksiin ei saa hakea erikseen 

muutosta valittamalla. 

 

 

Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA 

 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella.  

 

Muutoksenhaun 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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