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Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2014

22.9.2014

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

22.9.2014 klo 9.00Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Ojala Kauko
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Kentala Anneli
Kivistö Matti
Kouvo Kajsa
Ojanperä Kaija
Tuikka Elina
Lehtinen Lasse
Virolainen Timo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen, klo 9.30 -

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Mustasaari Erkki
valt. I varapj.
Puolimatka Pekka
valt. II varapj.
Rasmus Jarmo
valt. III varapj.
Ylikarjula Jukka
maakuntajohtaja
Mikkonen-Karikko
Marja-Leena
sihteeri
Rekilä Teppo, suunnittelupäällikkö, - klo 10.05
Sormunen Anne, yhteyspäällikkö, - klo 9.30
Puumala Tuija, EU-koordinaattori, - klo 10.10

POISSA

ASIAT

Harju Ulla-Riitta
Jyrinki Jouni
Pihlajamaa Arto
Jukkola Janne
Lyyski Kaj

valt. pj
kehittämisjohtaja

§ 188 - 198

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Kauko Ojala
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2014

22.9.2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola

22.9.2014
Kajsa Kouvo
pöytäkirjantarkastaja

Matti Kivistö
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla
23-26.9.2014
Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2014

22.9.2014/§ 188

188 §
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 188
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Jouni
Jyringin.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kajsa Kouvon ja Matti Kivistön.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2014

22.9.2014/§ 189

189 §
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 189
Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja antavat kokouksessa selostuksen
ajankohtaisista vireillä olevista asioista.
Lisäksi maakuntajohtaja esittelee kokouksessa syksyn aikataulut ja
työohjelman.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään esittelyt tiedoksi.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä ja
EU-koordinaattori Tuija Puumala esittelivät ajankohtaisia asioita.
Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyt tiedoksi.
--Maakuntahallituksen varajäsen Timo Virolainen saapui klo 9.30 asian
käsittelyn aikana ja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä poistui
kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 10.05.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2014
Maakuntahallitus 8/2014

16.9.2014/§ 3
22.9.2014/§ 190

190 §
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

MYR 16.9.2014 § 3
Esityslistan mukana on toimitettu luonnos maakunnan yhteistyöryhmän
työjärjestykseksi.
Työjärjestys pohjautuu Lakiin alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan rahoittamisesta (7/2014) sekä
kokousmenettelyiden osalta kuntalakiin.
Keski-Pohjanmaan liiton edustaja käy kokouksessa läpi työjärjestyksen
sekä erityisesti maakunnan yhteistyöryhmän keskeisimmät tehtävät.
Puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) hyväksyy esitetyt työjärjestyksen vietäväksi edelleen
maakuntahallituksen vahvistettavaksi
2) toteaa työjärjestyksen astuvan voimaan heti maakuntahallituksen
vahvistuksen jälkeen.
Yhteistyöryhmän päätös:

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 190
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa esitetyn maakunnan yhteistyöryhmän
työjärjestyksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2014
Maakuntahallitus 8/2014

16.9.2014/§ 3
22.9.2014/§ 191

191 §
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MYR VARAPUHEENJOHTAJISTON JA SIHTEERIN VALINTA

MYR 16.9.2014 § 3
Maakuntahallitus on 16.6.2014 kokouksessaan nimennyt maakunnan
yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Anneli Kentalan.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain (7/2014) mukaan yhteistyöryhmän tulee tämän lisäksi
nimetä kolme (3) varapuheenjohtajaa maakunnan yhteistyöryhmään
kuuluvista henkilöistä seuraavasti:
Taho jota edustaa,
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) valtionhallinto
3) työmarkkina-, elinkeino ja kansalaisjärjestöt

1. varapj
2. varapj
3. varapj

Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Keski-Pohjanmaan liiton edustaja.
Puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) nimeää edellä mainittujen tahojen esityksestä yhteistyöryhmän 2. ja
3. varapuheenjohtajan
2) merkitsee tiedoksi, että 1. varapuheenjohtajan nimetään
maakuntahallituksen seuraavassa kokouksessa 22.9.
3) merkitsee tiedoksi, että yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Tuija
Puumala Keski-Pohjanmaan liitosta.
Yhteistyöryhmän päätös:

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 191
Kuntaorganisaatioita edustava maakunnan yhteistyöryhmän
ensimmäinen varapuheenjohtaja nimetään maakuntahallituksessa.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän 1.
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti nimesi yhteystyöryhmän 1. varapuheenjohtajaksi
maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntahallituksen jäsenen Kajsa
Kouvon.
--EU-koordinaattori Tuija Puumala poistui kokouksesta päätöksenteon
jälkeen klo 10.10.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2011
Maakuntahallitus 10/2012
Maakuntahallitus 8/2014

20.6.2011 § 78
22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192

192 §
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YK- YHTEISTOIMINTOJEN KEHITTÄMISHANKE, JATKORAHOITUS
Hakija
Päärahoittaja
Toteutusalue
Toteutusaika
Kokonaiskustannusarvio
Ohjelmayhteys

Osuuskunta Keskikaista
Keski-Pohjanmaan liitto
Kokkolan seutukunta
1.5.2011 - 30.6.2013
223 400 €
Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma, TL 2 /
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden
vahvistaminen

Osuuskunta Keskikaista toteuttaa yhdessä Kaustisen seutukunnan,
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelun kuntayhtymän
ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän kanssa maakuntaverkon
kehittämis- ja investointihankkeita.
Hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita eri sektoreilta (yritys,
maatalous, koulutus, hallinto), joiden kanssa kehitetään verkonkäyttöä
osana heidän toimintaansa sekä selvitetään, mitä vaatimuksia he
asettavat verkontoiminnalle ollessaan joko palveluiden käyttäjiä tai
tuottajia tai molempia.
Hankkeen avulla vakiinnutetaan toiminta pysyväksi toiminnaksi.
Kokonaisvaltainen ja pitkäjännitteinen toimintojen ja
yhteistyöverkostojen kehittäminen jatkuu hankkeen päätyttyä.
Miten hanke edistää alueellisen EAKR- ohjelman tavoitteita?
- parantaa sekä yksityisen että yritysten mahdollisuuksia osallistua ja
toimia tietoyhteiskunnassa
- parantaa maaseutualueiden asumisoloja ja varmistaa sähköisten
palveluiden saatavuuden myös maaseudun haja-asutusalueilla tasaarvoisesti keskustaajamien kanssa
Miten hanke edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten
ohjelmien
- toteuttaa maakunnallisen ja valtakunnallisen
tietoyhteiskuntastrategian tavoitteita
- hankkeessa otetaan käyttöön avoin, valokuituun perustuva nopea ja
käyttäjille edullinen tietoliikennepalvelualusta
Hankkeen pysyvät vaikutukset:
Yritysten kehittäessä uusia palveluita asiakkaille sähköiset palvelut
valtaavat oman tilansa palveluiden välittämiskeinona. Yhteiskunnassa
ollaan selkeästi menossa kohti sähköisiä palveluita. Kun tehdään
helpoksi siirtää palveluja verkkoon, ne jäävät hyötykäyttöön pysyvästi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2011
Maakuntahallitus 10/2012
Maakuntahallitus 8/2014

20.6.2011 § 78
22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192
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Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle 1.5.2011 - 30.6.2013
EAKR ja valtion rahoitus 156 380 €
kuntien rahoitus
44 680 €
yksityinen rahoitus
22 340 €
yhteensä
223 400 €
Puheenjohtajan esitys: Hanke hyväksytään toteutettavaksi EU hankkeena Pohjois-Suomen EAKR- toimenpideohjelmasta 2007 - 2013
TL 2/ Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen.
Lisäesitys kokouksessa: Hanke viedään maakuntahallituksen
päätettäväksi kun kuntarahoituspäätös on saatu Kosekilta.
Päätös: hyväksytään esityksen mukaisesti.
Maakuntahallitus 20.6.2011 § 78
Osuuskunta Keskikaista hakee rahoitusta YK-yhteistoimintojen
kehittämishankkeelle.
Hankkeen kokonaistoteuttamisaika on 1.5.2011 - 30.6.2013.
Hanketta toteutetaan Kokkolan seutukunnassa.
Hankkeen vuoden 2011 kustannusarvio:
henkilöstökustannukset
38 050 €
ostopalvelut
11 250 €
matkakustannukset
1 500 €
laitehankinnat
600 €
vuokrakustannukset
2 500 €
toimistokulut
750 €
muut kustannukset
1 200 €
yhteensä
55 850 €
Hankkeen vuoden 2011 rahoitussuunnitelma:
EAKR- ja valtion rahoitus
39 095 €
kuntarahoitus
11 170 €
yksityinen rahoitus
5 585 €
yhteensä
55 850 €
Vuosien 2012 ja 2013 rahoituspäätösesitys tuodaan Keski-Pohjanmaan
maakuntahallitukselle päätettäväksi vuoden 2012 puolella.
Kosek Oy:n lopullinen kuntarahapäätös tehdään 16.6.2011.
Kuntarahapäätös tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2011
Maakuntahallitus 10/2012
Maakuntahallitus 8/2014

20.6.2011 § 78
22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192
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Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hanke edistää maakuntaverkon sisällöllisen palvelutuotannon,
verkkovuokrauksen ja verkon ylläpidon toimintaa. Hanke tukee EAKRohjelman TL 2:n teemaa kansalaisille tarkoitetut palvelut ja sovellukset
sekä tukee toimintalinjan tavoitetta vahvistaa yliopistokeskuksen,
ammattikorkeakoulun ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä yritysten
ja kehittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta ja hankkeen
yhteyshenkilö Anne Pesola.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, enintään 39 095 €.
3. hyväksyy esitetyn ohjausryhmätahon ja nimeää hankkeen
yhteyshenkilöksi ohjelmapäällikkö Anne Pesolan.
Päätös tehtiin ehdollisena edellyttäen, että Kosek tekee elokuussa
virallisen kuntarahoituspäätöksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 22.10.2012 § 149
YK- yhteistoimintojen kehittämishanketta on käytännössä toteutettu
joulukuusta 2011 alkaen, hankkeen virallinen alkamispäivä on 1.5.2012,
mutta hankkeen todellinen toteuttaminen viivästyi. Viiveestä johtuen
hanke tulee hakemaan jatkoaikaa.
Tämä jatkorahoituspäätösesitys koskee vuoden 2012
rahoitussuunnitelman mukaista rahoitusta, vuoden 2013 rahoitus
myönnetään erikseen.
Hankkeen tavoitteet:
uusien toimintojen käyttöönotto verkossa
käyttäjämäärien nostaminen
- erikoispalvelujen saanti verkkoon
- verkkotoimintojen käyttöönottokonsepti – miten saadaan erilaiset
tarpeet ja palvelut yksinkertaisesti ja tehokkaasti verkossa käyttöön

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 10/2012
Maakuntahallitus 8/2014

22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192
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Hankkeessa tehdyt sopimukset:
Palveluntarjontasopimukset on allekirjoitettu Jakobstadsnejdens Telefon
JNT ja PPO:n kanssa .
PPO-Yhtiöt Oy on alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja
palveluoperaattorina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä tuottaa
operaattoripalveluja myös pohjoisessa Keski-Suomessa, Kaustisen
seutukunnassa ja Suupohjan alueella. PPO vuokraa televerkkoa LänsiLapissa ja Kainuussa. PPO tarjoaa asiakkaille nykyaikaisia
tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja sekä mobiili- ja
tietoverkkopalveluja. PPO-Yhtiöissä toimii lähes 10 ict-alan tytäryhtiötä
ja 5 osakkuusyhtiötä. Suurimmat tytäryhtiöt ovat Telekarelia Oy, BCC
Finland Oy ja PPO Palvelut Oy. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt ovat
Datame Oy ja FNE-Finland Oy. PPO:n liikevaihto vuonna 2011 oli 40,1
milj. euroa. Henkilökunnan määrä on 103.
JNT toimii kaikilla telekomin osa-alueilla: data, puhelinpalvelut, TV ja
IT-ratkaisut. Pääasiallinen markkina-alue on Pohjanmaa ja erityisesti
sen rannikkoalue. Datansiirron osalta yhteistyösopimus on tehty KNTnetin kanssa JNT:n signaalin siirtämiseksi KNT- netin verkon läpi
Keskikaistan verkkoon.
Osuuskunta KNT-Net on perustettu 2.5.2007. Osuuskunnan tavoitteena
on rakentaa kuituoptinen verkko Kruunupyyn kuntaan kattamaan
tiedonsiirron, puhelun, TV, jne. tarpeen liittyneisiin talouksiin sekä
yrityksiin.
Hankkeessa tehtyä:
Keskikaistalle on asennettu oma sähköpostipalvelin, joka mahdollistaa
peruspalveluiden tarjoamisen verkon käyttäjille ilman lisääntyviä
kustannuksia.
Keskikaistalle on myönnetty oma AS- numero, joka myönnetään
itsenäisille verkko-operaattoreille. Oma AS-numero mahdollistaa mm.
Internet kapasiteetin oston muilta operaattoreilta huomattavasti
aikaisempaa edullisemmin.
Verkon rakentamiseen liittyvää yhteistyötä on tehty Soneran (putkireitit)
ja Kokkolan Energian kanssa. Yhteistyö Kokkolan Energian kanssa
pienentää Keskikaistan rakentamiskuluja huomattavasti.
Hankkeessa ongelmana on koettu, että isojen operaattoreiden kiinnostus
pieniä seutuverkkoja kohtaan on vähäinen. Ratkaisua ongelmaan tarjoaa
jolloin mm. lisätään verkkojen houkuttelevuutta isojen operaattoreiden
palveluiden tarjonnalle ja laajennetaan verkon sisäisiä palveluja.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 10/2012
Maakuntahallitus 8/2014

22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192
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Hankkeen keskeneräiset toimet, joita toteutetaan:
Operaattoriyhteistyö:
Operaattoreiden (Elisa ja Sonera) mastopaikkojen kuiduttaminen
maakunnissa. Keskikaistan runkoverkon alueella on toistakymmentä
operaattoreiden 3G/4G mastoa, joihin tarvitaan kuituyhteys.
osuuskunta Fionets, jonka tarkoitus on koota yhteen seutuverkkoja,
Yhteisrakentaminen operaattoreiden kanssa, sekä putkivuokrat:
Taajamissa kaivaminen on kallista, joten on järkevää hyödyntää maan
alla olemassa olevia putkituksia. Näitä Kokkolassa omistavat Kenet,
Sonera ja Anvia. Kenetin kanssa yhteisrakentaminen jatkuu.
Palveluiden ja palveluntarjoajien lisääminen verkkoon:
Keskikaista on hakenut Fionetsin jäsenyyttä, joka mahdollistaa
palvelujen saattamisen Keskikaistan verkkoon. Palvelujen saamiseksi
Keskikaistan verkon asiakkaille tulee kaikkien operaattoreiden kanssa
tehdä palvelusopimukset sekä signaalin siirto- /välityssopimukset (vrt.
KNT-Net).
Oppilaitosyhteistyö on aloitettu yliopistokeskuksen kanssa.
Tarkoituksena on luoda Kokkolan keskustaan avoin langaton verkko
Keskikaistan runkoverkon päälle, joka mahdollistaisi paikallisille
toimijoille ja asukkaille alustan innovatiivisille palveluille (esim.
liikenteen valvonta, valojen ohjaus ym.)
Keskikaistan verkon käyttäjämäärän kasvattaminen:
Oppilaitosyhteistyöprojektilla saadaan Keskikaistan verkon
käyttäjämäärät kasvuun, kun käyttäjinä eivät ole ainoastaan henkilöt
vaan erinäiset laitteet kuten valvontakamerat, anturit jne.
Markkinoinnin ja myynnin tukeminen:
Yrityspalveluiden kehittäminen:
Yrityspalveluiden kehittämisessä yhteistyö on aloitettu Regionlinen,
Fouga IT:n, Canoraman, PPO:n ja pienempien paikallisten toimijoiden
kanssa. Ensimmäinen tehtävä on saattaa kukin toimija Keskikaistan
verkkoon, jonka jälkeen palvelut voidaan levittää verkon
yritysasiakkaiden käyttöön.
Hankkeen vuoden 2012 kustannusarvio:
henkilöstökustannukset
76 700 €
ostopalvelut
22 500 €
matkakustannukset
3 000 €
laitehankinnat
600 €
vuokrakustannukset
5 000 €
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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22.10.2012/§ 149
22.9.2014/§ 192

toimistokulut
muut kustannukset
yhteensä
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1 500 €
2 400 €
111 700 €

Hankkeen vuoden 2012 rahoitussuunnitelma:
EAKR- ja valtion rahoitus
78 190 €
kuntarahoitus
22 340 €
yksityinen rahoitus
11 170 €
yhteensä
111 700 €
Laadukas ja toimiva verkko on alueen kotitalouksien, yritysten ja
julkisten toimijoiden käytettävissä. Valokuituverkon käyttöikä on
erittäin pitkä, useita vuosikymmeniä. Palveluiden jatkuva kehittäminen
takaa toiminnan jatkuvuuden.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, enintään 78 190 €.
2. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi Pesolan Annen tilalle
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilän.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 22.9.2014 § 192
Tämä jatkorahoituspäätösesitys koskee YK – yhteistoimintojen EAKRkehittämishankkeen loppurahoitusta. Hankkeen kokonaistoteuttamisajan
kokonaiskustannusarvio on 223 400 euroa, johon EAKR:n ja valtion tuki
on yhteensä 156 380 euroa. Hankkeelle on aiemmin myönnetty yhteensä
117 285 euroa. Kyseessä on ohjelmakauden 2007-2013 myöntövaltuus.
Hankkeessa
- on kehitetty maakuntaverkkoa hyödyntäviä palveluita
- on jatkettu Kokkolan ja Kannuksen liittymien kytkemistä,
- luotu liittymäpisteet Ullavan ja Kälviän keskuksiin
- palveluiden tuominen Keskikaistan verkkoon on edennyt
- tehdään yhteistyötä LIME - keskuksen kanssa, jossa YKyhteistoimintojen kehittämishanke on mukana kehittämässä uusia
sähköisiä palveluja
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on tehty sopimus Kaustisen seutukunnan alueen Jytan liittymien
toimittamisesta Keskikaistan verkkoon. Tämän sopimuksen myötä
on saatu lähes kaikki Keskussairaalan toimipisteet liitettyä verkon
rakentamisen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti Keskikaistan
verkon kautta kulkeviksi.
hankkeelle on tehty KPMG:ltä selvitys Keskikaistan runkoverkon
omistussuhteista sekä KPEDUn, Kiurun ja Keskikaistan
yhteistoiminnan mahdollisuuksista rakennushankkeiden jälkeiselle
ajalle.

Tiedotusta, avoimen verkon toimintamallin lanseeraamista ja
kehittämistä jatketaan.
Hanke päättyy 31.12.2014.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen
toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, enintään 39 095 €.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LITIUMIN GEOKEMIALLISTEN ETSINTÄMENETELMIEN
KEHITTÄMINEN, ESITUTKIMUSHANKE

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 193
Toteuttajat

Geologian tutkimuskeskus, päätoteuttaja
Keliber Oy, osatoteuttaja
Toteuttamisaika
1.10.2014 - 31.3.2015
Ohjelma
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma/TL 2
Kokonaiskustannusarvio 48 500 euroa
Päärahoittaja
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Litiumin päämineraalin etsiminen on noussut tärkeäksi yleisen hi-techmetallien- kiinnostuksen myötä. Etsintä on tähän asti perustunut pääosin
lohkaretutkimuksiin ja vähäiseltä osin moreenitutkimuksiin sekä näiden
perusteella tehtyihin kairauksiin. Geologian tutkimuskeskuksen tekemän
moreeninäytteenotto sekä Keliber Oy:n litogeokemialliset tutkimukset
ovat tuoneet esille tuloksia, jotka näyttävät merkittäviltä uusien
litiumesiintymien paikantamiseksi. Tulosten tieteellinen pohja on
kuitenkin selvittämättä ja tämän mukana tulosten laajempi
sovellettavuus. Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää muissa maissa
käytettyjä etsintämenetelmiä, niiden soveltuvuutta Suomen oloihin sekä
suunnitella varsinaisen kehityshankkeen toimenpiteet.
Toimenpiteet
1. Kirjallisuusselvitys kansainvälisesti käytetyistä menetelmistä ja
niiden soveltumisesta Suomen olosuhteisiin
2. Selvitys käytettävissä olevista näytteistä ja näytemateriaalista sekä
pohjadatasta varsinaiseen päätutkimukseen
3. Tarve lisänäytteenottoon, sekä moreeni- että kallioperänäytteet
4. Vertailuanalytiikka olemassa olevista jauheista käyttäen sulate- ja
liuotusmenetelmiä (GTK:n sopimus Labtiumin kanssa)
5. Suositukset käytettävistä lito- ja maaperägeokemiallisista
menetelmistä kehitettäessä uusia malminetsintämenetelmiä erityisesti
litiumin etsintään
6. Tiedotus ja hankkeen loppuraportti, jota voidaan käyttää varsinaisen
hankkeen suunnitelmana.
Tavoitteet
Suunniteltu hanke on esiselvitys myöhemmin haettavalle varsinaiselle
geokemiallisten etsintämenetelmien kehittämisprojektille, jossa
hyödynnetään tämän hankkeen tuloksia.
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Kohderyhmät
Hankkeessa mukana olevat tahot, sekä malminetsintää harjoittavat
yritykset.
Hanke on kertakorvaus eli lump sum- hanke. Kertakorvauksen
tukikelpoisuuden edellytyksenä on hankkeessa tavoitellun tuloksen
toteutuminen.
Hankkeessa tulee toteutua
1. Kirjallisuusselvitys kansainvälisesti käytetyistä menetelmistä ja
niiden soveltumisesta Suomen olosuhteisiin.
2. Selvitys käytettävissä olevista näytteistä ja näytemateriaalista
3. Vertailuanalytiikka olemassa olevista jauheista käyttäen sulate- ja
liotusmenetelmiä
4. Suositukset käytettävistä lito- ja maaperägeokemiallisista
menetelmistä kehitettäessä uusia malminetsintämenetelmiä.
Rahoitus
EAKR ja valtion osuus
muu julkinen /GTK
yksityinen
yhteensä

33 950 €
10 550 €
4 000 €
48 500 €

Rahoittajan esitys:
Rahoittaja esittää hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen 2007 - 2013
ohjelmasta.
Hankkeen tavoitteena on luoda Suomen oloihin soveltuva Litiummalmin etsintämalli, jota voidaan soveltaa myös muiden metallien
malminetsintähankkeissa.
Hankkeen tekemät suunnitelmat raportoidaan GTK:n julkisissa
raporteissa ja ne ovat käytettävissä tulevissa tutkimushankkeissa, myös
muissa, kuin litiumhankkeissa.
Pienin kustannuksin hankkeessa toteutuu uusia tutkimustuloksia.
Sihteeristön päätös: Esitetty hanke hyväksytään rahoitettavaksi
Pohjois-suomen EAKR –ohjelmasta 2007-2013.
Maakuntahallitus 22.9.2014 § 193
Geologian tutkimuskeskus GTK on jättänyt Keski-Pohjanmaan liitolle
EAKR-hankehakemuksen EURA2007-järjestelmän kautta 14.4.2014.
Hanke esitetään rahoitettavaksi kertakorvaushankkeena.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tuen myöntävä viranomainen voi päättää, että tuki hankkeeseen
myönnetään kertakorvauksena. Kertakorvauksen saajan on tällaisessa
hankkeessa todennettava, että aikaansaatu tulos tai tehdyt toimenpiteet
ovat tukipäätöksen mukaisia.
Kertakorvauksen tukikelpoisuuden edellytyksenä on hankkeessa
tavoitellun tuloksen saavuttaminen. Hanke on jaettu neljään eri osioon.
Maksu suoritetaan, kun osiot ovat toteutuneet.
Mikäli jokainen osio toteutuu suunnitellusti tuensaajalle maksetaan
kokonaisuudessaan 33 950 €.
1. Kirjallisuusselvitys kansainvälisesti käytetyistä menetelmistä ja
niiden soveltumisesta Suomen olosuhteisiin. (8 500 €)
2. Selvitys käytettävissä olevista näytteistä ja näytemateriaalista.
(8 500 €)
3. Vertailuanalytiikka olemassa olevista jauheista käyttäen sulate- ja
liotusmenetelmiä. ( 8 500 €)
4. Suositukset käytettävistä lito- ja maaperägeokemiallisista
menetelmistä kehitettäessä uusia malminetsintämenetelmiä (8 450 €)
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman,
2. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta yhteensä 33 950 €,
mikäli hankkeen kaikki neljä osiota toteutuvat,
3. toteutuessaan osioista 1-3 maksetaan 8 500 €/osio ja 4:sta 8 450 €,
4. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Maakuntahallitus 4/2013
15.4.2013 § 61
Hallintopäällikön viranhaltijapäätös 18.8.2014 § 32
Maakuntahallitus 8/2014
22.9.2014 § 194
194 §

OSKE LISÄRAHOITUSHAKEMUS ARVOAINEIDEN
TALTEENOTTOMENETELMÄT KASVIRAAKAAINEESTA/MAKSATUSPÄÄTÖS; OIKAISUVAATIMUS

Maakuntahallitus 15.4.2013 § 61
Teknologiakeskus KETEK Oy hakee maakunnan kehittämisrahoitusta/
OSKE erillisohjelmarahoitusta hankkeelleen Arvoaineiden
talteenottomenetelmät kasviraaka-aineesta.
Taustaa
Luonnon kasvit sisältävät runsaasti bioaktiivisia ainesosia, kuten
fenolisia yhdisteitä, joita ei varsinaisesti luokitella ravintoaineiksi.
Luonnon raaka-aineiden jalostuksessa voidaan eristää jokin aine tai
aineryhmä kasvimateriaalista ja jatkojalostuksella sekä erilaisten
sivuvirtojen hyödyntämisellä voidaan kasvattaa arvoketjua ja nostaa
raaka-aineen arvoa. Hankkeen tulosten potentiaalisia hyödyntäjiä ovat
mm. elintarvikeyritykset, kosmetiikkayritykset, raaka-aineiden
toimittajat. Hankkeen avulla voidaan myös edesauttaa uuden
yritystoiminnan syntymistä alueelle.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on:
- kartoittaa potentiaaliset raaka-aineet arvoaineiden lähteiksi
(luonnonraaka-aineet ja esim. elintarvikevalmistuksen sivuvirrat)
- kartoittaa soveltuvat uutto- ja erotusmenetelmät luonnontuotteiden
sisältämien arvoaineiden talteenottoon
- koota sopiva tutkimuskonsortio yrityksineen jatkohanketta varten
- valmistella jatkohanke liittyen arvoaineiden talteenottoon
luonnonraaka-aineista (mahdolliset rahoittajat TEKES ja EU)
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty toteuttamisaika: 25.3.2013 – 30.4.2014
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannukset
2013
Henkilöstökustannukset
11 000
Matkakustannukset
1 000
Vuokrakustannukset
700
Toimistokulut
300
Muut kustannukset
2 000
Yhteensä
15 000
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Maakuntahallitus 4/2013
15.4.2013 § 61
Hallintopäällikön viranhaltijapäätös 18.8.2014 § 32
Maakuntahallitus 8/2014
22.9.2014 § 194
Toimitusjohtajan palkkakustannukset hankkeen vastuullisena johtajana eivät
ole hyväksyttävä kulu hankkeelle.

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2013
MKR/ OSKE, KPliitto
7 500
Aluerahoitus:
7 500
Kokkolan kaupunki
Kosek
Pietarsaaren kaupunki
Concordia
Kaustisen seutukunta

3 928,5
714
2 286
285,75
285,75

Yhteensä

15 000

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 25.3.2013 – 30.4.2014 maakunnan
kehittämisrahaa/ OSKE erillisohjelmarahoitusta 50 % hankkeen
toteutuneista hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 7 500
euroa.
2) rahoituspäätös tehdään ehdollisena siten, että maakuntahallituksen
rahoituspäätös astuu voimaan, kun hankkeella on myönteiset
kuntarahoituspäätökset.
3) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 25.3.2013 – 30.4.2014.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi suunnittelija Tiina Harjunpään.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee alueen elinkeinoelämän kehittämistä.
Hankkeen on maakunnan kehittämisrahoitukselle sekä
osaamiskeskusohjelmille asetettujen kriteerien mukaista.
Hankevalmistelu tukee Keski-Pohjanmaan luonnontuotehanketta sekä
Kiina-yhteistyötä. Hanke on Uusiutuva Metsäteollisuus osaamisklusterin tekemän arvoketjuanalyysin 2013 mukainen. Hankkeen
avulla voidaan myös edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä
alueelle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---Hallintopäällikön viranhaltijapäätös/maksatus 8.8.2014 §32
Teknologiakeskus Ketek Oy on jättänyt Arvoaineiden
talteenottomenetelmät kasviraaka-aineista hankkeen
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Hallintopäällikön viranhaltijapäätös 18.8.2014 § 32
Maakuntahallitus 8/2014
22.9.2014 § 194
maksatushakemuksen 25.6.2014. Maksatushakemus on ajalta 1.7.201331.5.2014. Haetut kustannukset ovat yhteensä 15 335,92 euroa.
Hankkeen osalta on Keski-Pohjanmaan liitossa tehty normaali
maksatustarkastus. Maksatustarkastuksen yhteydessä on todettu että
hanke ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Hanke on saavuttanut
tavoitteet 50 prosenttisesti.
Maksatuspäätös on tehty hankkeen sisällön ja toimenpiteiden
tukikelpoisuustarkastuksen perusteella ja maksettu 50 prosenttia
myönnetystä maakunnan kehittämisrahasta eli 3 750 euroa.
Perustelut maksatuspäätökselle:
-

-

-

-

Hankkeen loppuraportissa todetaan että hankkeessa on keskitytty
konsortion kokoamiseen (tavoite 3) sekä jatkohankkeiden
valmisteluun (tavoite 4).
Loppuraportissa mainitaan että aika ei riittänyt kahteen muuhun
(tavoite 1 ja 2) Hankkeen toteutuksen aikana tavoitteita 1 ja 2 ei
ole selvitetty, eikä kyseisiä kartoituksia voi myöskään
loppuraportissa hankkeen tuloksina esittää.
Hankkeen aloituspalaverissa sekä hankepäätöksen mukana
lähteneessä ohjeistuksessa on korostettu: mikäli hankkeen aikana
todetaan hankkeessa oleellisia muutoksia, tulee ottaa yhteyttä
yhteyshenkilöön ja saattaa asia ohjausryhmän tiedoksi ajoissa
jotta voidaan tehdä hankkeen toiminnan osalta tarpeelliset
muutokset (kirjallinen muutoshakemus ja uusi
projektisuunnitelma, kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma)
Nämä muutokset ja poikkeamat projektisuunnitelmasta eivät ole
olleet tiedossa hankkeen toteutuksen aikana. Muutokset on
esitetty hankkeen päättymisen jälkeen loppuraportissa, jolloin
asialle ei ole ollut enää mitään tehtävissä.

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 194
Teknologiakeskus Ketek Oy on lähettänyt 1.9.2014 Keski-Pohjanmaan
maakuntahallitukselle oikaisuvaatimuksen 18.8.2014 tehtyyn
maksatushakemukseen.
Teknologiakeskus Ketek Oy esittää, että kustannukset hyväksyttäisiin 90
%. Perusteluina Ketek Oy esittää;
”Hankkeessa oli tavoitteena toteuttaa seuraavat neljä toimenpidettä.
1. kartoittaa potentiaaliset raaka-aineet arvoaineiden lähteiksi
(luonnonraaka-aineet ja esim. elintarvikevalmistuksen sivuvirrat)
2. kartoittaa soveltuvat uutto- ja erotusmenetelmät luonnontuotteiden
sisältämien arvo-aineiden talteenottoon
3. koota sopiva tutkimuskonsortio yrityksineen jatkohanketta varten
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4. valmistella jatkohanke liittyen arvoaineiden talteenottoon
luonnonraaka-aineista (mahdolliset rahoittaja Tekes, EU)
Tavoitteet 3. ja 4. saavutettiin:
- tutkimuskonsortiota koottiin 2 (tavoite: 1 konsortio)
- jatkohankkeita valmisteltiin 2 (tavoite: 1 jatkohanke, lisäksi
valmisteltiin EU:n parlamentille rahoitusehdotus)
Hankkeen suorituksessa päätettiin, että keskitytään kohtiin 3 ja 4.
Kohtien 1 ja osalta todettiin, että työaika näiden selvittämiseksi olisi
ollut vain muutamia päiviä, enintään 10 %, sillä arvokasvi-hakemuksen
jättämisen jälkeen LT inno -projektin puitteissa on valmistunut
raportteja, joissa on esitetty 92 luonnonkasvien (yhteensä 35
luonnonkasvia) kemialliset yhdisteet. Luonnontuotealan kannalta
merkittävimpiä erotus- ja uuttomenetelmiä ovat; perinteiset
uuttotekniikat (Soxhlet), liotus, perkolaatio, kalvotekniikat,
kromatografia, ylikriittinen hiilidioksidiuutto, ultraäänisonikointi ja
ioniset nesteet.”
Hallintopäällikkö ja kehittämisjohtaja antavat kokouksessa selostuksen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hylätä Teknologiakeskus KETEK Oy:n
tekemän oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISESTA
TULOSSOPIMUKSESTA 2012-2015 - TARKISTAMISESTA

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 195
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt maakuntaliitolta lausuntoa
ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen 2012-2015 tarkistamisesta.
Keski-Pohjanmaa kuuluu L- ja Y- vastuualueiden osalta EteläPohjanmaan Ely-keskuksen toimialueeseen.
Tulossopimus on laadittu valtionhallinnon tulossopimuspohjalle, jonka
pääkodat ovat: 1. ELY-keskuksen johdon katsaus 2014,
2. Toimintaympäristön muutokset sekä 3.ELY-keskuksen esitys
strategiseksi tulossopimuksen tarkistamiseksi.
ELY-keskuksen johdon katsaus kuvaa hyvin alueiden
elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja väestön
hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Etelä-Pohjanmaan osalta. KeskiPohjanmaan liitto esittää lisättäväksi lyhyen katsauksen KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien osalta vaikka Ely Evastuualueen asiat kuuluvatkin Pohjanmaan Ely-keskukselle.
Alue- ja liikennesuunnittelun näkökulmasta asiat on esitetty yleisellä
tasolla, joten tekstin kanssa on helppo olla pääosin samaa mieltä. KeskiPohjanmaan kannalta oleelliset asiat sisältyvät kuvaukseen. KeskiPohjanmaan liiton näkemyksen mukaan alemman tieverkon kehittämistä
ei saa jättää kokonaan ulkopuolisen rahoituksen varaan. Vaikka
liikennemäärät ovat pieniä, niin alemman tieverkon merkitys on
elintärkeä alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille. Keski-Pohjanmaan
liiton mielestä johdon katsauksessa voi mainita vähäliikenteisten teitten
kunnon heikentyvän tapahtuvana tosiasiana mutta ei itse asetettuna
tavoitteena strategisissa painotuksissa.
Tulvariskeihin tulossopimuksen mukaan varaudutaan laatimalla
tulvariskien hallintasuunnitelma muutamalle joelle. Keski-Pohjanmaan
liiton mielestä hallintasuunnitelma tulee laatia esitettyjen jokien lisäksi
myös Perhonjoelle.
Uusiutuvan energian osalla Etelä-Pohjanmaa Ely-keskus lupaa edistää
uuden ympäristöystävällisen energiateknologian käyttöönottoa. KeskiPohjanmaan liitto toivoo esitettyä tavoitteellisempaa otetta
kotieläinlannan biokaasutuksen edistämiseksi. Tämä on sekä ympäristön
että talouden kannalta järkevää. Myös alempiarvoinen tieverkko selviäisi
pienemmällä kuormitukselle vähenevän kuljettavan lantamäärän
johdosta.
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Yritysten ympäristölupien käsittelyprosessit kestävät luvattoman pitkään
aiheuttaen alueelle taloudellisia tappioita toteutumattomien investointien
ja syntymättä jääneiden työpaikkojen muodossa. Keski-Pohjanmaan
liitto toivoo lisättäväksi tulossopimukseen ympäristölupien
tehostamistavoitteen yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja toivoo
ELY-keskuksen olevan aktiivinen ongelman korjaamiseksi. KeskiPohjanmaan liitto on valmis omalta osaltaan olemaan mukana tässä
työssä.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen strategisen tulossopimuksen 2012-2015 tarkistamisesta.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi lausunnon Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen 2012-2015 tarkistamisesta.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2014

22.9.2014/§ 196

196 §

296

LAUSUNTO POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISESTA
TULOSSOPIMUKSESTA 2012-2015 - TARKISTAMISESTA

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 196
Pohjanmaan ELY- keskus on toimittanut Keski-Pohjanmaan liitolle
tarkistuksensa strategisen tulossopimuksensa vuosille 2012-2015. KeskiPohjanmaa kuuluu työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen-, innovaatiot ja
kansainvälistyvä liiketoiminta- ja maaseutu- ja energiayksiköiden osalta
Pohjanmaan ELY- keskuksen toimialueeseen.
Keski-Pohjanmaan liitto toivoo tulossopimukseen jatkossa
huomioitavan, että tilanneanalyysin ja tulostavoitteiden osalta tilastoinnit
esitettäisiin maakuntatasolla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnat poikkeavat toisistaan yritys- ja kuntarakenteeltaan useallakin
sektorilla. Tavoitteiden asettaminen maakuntatasolla jäntevöittäisi
huomattavasti maakunnan liiton ja Pohjanmaan ELY- keskuksen
strategista yhteistyötä.
TE- toimistouudistus on osaltaan etäännyttänyt maakunnan ja kuntien
otetta työllisyyden ja työttömyyden tilasta. Linjaorganisaation toimivuus
ja vastuu koko Pohjanmaan ELY- keskuksen alueella ei tarpeeksi
tarkasti huomioi ja ennakoi alueellisia eroja työttömyyden tilanteesta.
Tulossopimuksessa ilahduttavasti huomioidaan Keski-Pohjanmaan
työllisyysstrategia ja sen toimeenpanon käynnistäminen yhteistyössä
keskeisten toimijoiden kanssa. Toivottavasti tämä tehostaa Pohjanmaan
TE- toimiston palvelutoimintaa Keski-Pohjanmaan alueella.
Lisäksi on huomioitava, että kuntien lisääntyvä rooli
rakennetyöttömyyden hoidossa edellyttää ennakoivaa työllisyyden
hoitoa yhteistyössä TE- toimiston kanssa. Pitkäaikaistyöttömien
työllistämisvastuun siirtyminen kuntien vastuulle on merkittävä
taloudellinen uhka Keski-Pohjanmaan kunnille.
Rakennerahastotoiminnan uudelleenorganisoinnin myötä
rakennerahastojen ja kansallisten yritystukivaltuuksien hallinnointi
siirtyi Keski-Pohjanmaan osalta Keski-Suomen RR- ELY- keskukselle.
Lisäksi päätöksenteon keskittäminen myös yritysten
kehittämispalveluiden osalta koskettaa Keski-Pohjanmaan
yrityspalveluita. Keski-Pohjanmaan liitto edellyttää näiden palvelujen
ulottamista myös Keski-Pohjanmaalle sekä itsenäistä päätäntävaltaa
Kokkolan palveluyksikköön.
Euroopan maaseuturahaston ohjelman valmistelu on viivästynyt.
Maaseuturahaston merkitys on Keski-Pohjanmaan maaseudun
yritystoiminnan ja alkutuotannon osalta huomattava. Keski-Pohjanmaan
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liiton ja Pohjanmaan ELY- keskuksen maaseutu- ja energiaosaston on
yhteisesti huolehdittava siitä, että ohjelmatyö käynnistetään tehokkaalla
toimeenpanolla heti kun ohjelma on komission osalta hyväksytty.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lausunnon Pohjanmaan ELY-keskuksen
strategisen tulossopimuksen 2012-2015 tarkistamisesta.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesi hyväksyi lausunnon Pohjanmaan ELYkeskuksen strategisen tulossopimuksen 2012-2015 tarkistamisesta.
---
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 197
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta.
Jukka Ylikarjulan lomaoikeus ajalta 1.4.2013 -31.3.2014 on 38 päivää,
josta on käyttämättä 13 päivää.
Maakuntajohtajan esitys talvikauden vuosilomiksi;
15.-.19.10.2014, 29.12.2014 -5.1.2015 ja
23.2. -1.3.2015.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle
15.-.19.10.2014, 29.12.2014 -5.1.2015 ja
23.2. -1.3.2015.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 198
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 25.8. -21.9.2014
2. Horizon2020 – valmistautuminen uuteen EU-ohjelmakauteen hankkeen loppuraportti
3. Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri hankkeen loppuraportti
4. Litiumista virtaa viennille ja Keski-Pohjanmaalle -esite
5. Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2020 -julkaisu
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 188-189, 195-198
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä
määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät 190-193

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta 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 asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät 194
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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