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Kokkola
Anneli Kentala
pöytäkirjantarkastaja

Matti Kivistö
pöytäkirjantarkastaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 15
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 Anneli Kentalan ja Matti Kivistön.
---
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VUODEN 2016 EUROOPAN YRITTÄJYYSALUE – TUNNUS / EUROPEAN
ENTREPRENEURIAL REGION AWARD

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 16
Keski-Pohjanmaan liitto hakee Euroopan yrittäjyysaluetunnusta vuodelle
2016. Euroopan yrittäjyysalue (EYA) on alueiden komitean aloite, jossa
etsitään ja palkitaan sellaisia EU:n alueita, joilla on erityisen merkittäviä
tulevaisuuteen suuntautuvia yrittäjyysstrategioita alueen koosta,
vauraudesta tai erityisistä toimivaltuuksista riippumatta. Alueille, joilla
on kaikkein uskottavin, näkyvin, parhaiten tulevaisuuteen suuntautuva ja
lupaavin poliittinen strategia, myönnetään kyseisen vuoden ’Euroopan
yrittäjyysalue’ -tunnus (European Entrepreneurial Region Award).
Aloitteella on kaksitahoinen päämäärä:
- osallistua Small Business Act – aloitteen täytäntöönpanoon
kumppanuuspohjalla,
- osoittaa, että EU:n myöntämää ja muuta julkista rahoitusta
käytetään optimaalisesti yrittäjyyspolitiikan kehittämiseen
alueella.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja otetaan jatkokäsittelyyn, mikäli
hakemus johtaa tuloksiin edellyttäen maakuntaliitolta mm. taloudellisia
panoksia.
Päätös:
Hallitus merkitsi vuoden 2016 Euroopan yrittäjyysalue -tunnusta
koskeva hakemuksen tiedoksi.
---
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BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMAN 2014–2020 KOORDINOINTISOPIMUS

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 17
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi tammikuussa 2014
Botnia-Atlantica ohjelman vuosille 2014-2020.
Pohjanmaan liitto toimii työ- ja elinkeinoministeriön valmistelun
mukaisesti Botnia Atlantica -rahoitusohjelman kansallisen
vastinrahoituksen välittävänä toimielimenä. Kyseistä vastinrahoitusta
voidaan Suomessa myöntää hankkeille, jotka hakevat EU-rahoitusta
Botnia Atlantica -ohjelmasta 2014–2020. Valtion kansallisen
vastinrahoituksen käsittelymenettelystä Suomessa sovitaan EteläPohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan liiton
välisellä sopimuksella.
Sopimusluonnosta on käsitelty YTA -työvaliokunnan kokouksessa
26.1.2015.
Sopimuksen mukaisesti vastinrahoituksen hallinnoimiseksi asetetaan
koordinointiryhmä, johon kuuluvat edustajat kaikista
pohjalaismaakunnista.
Koordinointiryhmän asettaa ja sen jäsenet nimeää maakuntien liittojen
yhteistoiminta-alueen (YTA) työvaliokunta kunkin liiton ja ELY keskuksen tekemien ehdotusten pohjalta. Sopimus ja sen mahdolliset
muutokset käsitellään YTA -työvaliokunnassa ja hyväksytään kunkin
maakunnan liiton hallituksissa yhtäpitävillä päätöksillä
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hyväksyä Botnia Atlantica -ohjelman
kansallisen vastinrahoituksen koordinointisopimuksen
sekä nimeää koordinointiryhmän jäseneksi yhteyspäällikkö Anne
Sormunen ja hänen varajäsenekseen suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KYSELY ALUEELLISISTA KEHITYSNÄKYMISTÄ

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 18
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2014 valtakunnallisen
työryhmän (Jukka Ylikarjula jäsenenä) koulutustarpeiden ennakointia,
koordinointia ja valmistelua varten. Työryhmän tehtävänä on tehdä
toukokuun loppuun 2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus
koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2020. Työryhmän toimeksianto
kattaa ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen,
yliopistokoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen.
Koulutustarpeen kokonaisennakointi valmistuu maaliskuussa 2015.
Vastaavanlaista KESU -lausuntokierrosta mitä 4 vuotta sitten
järjestettiin, ei tällä kertaa tule. Alue-ennakointijaosto on kuitenkin
päättänyt lähettää maakuntien liitoille kyselyn, jossa pyydetään
maakuntien liittoja esittämään tavoitteensa alueensa elinkeinorakenteen
pitkän aikavälin kehityksestä ja sen edellyttämästä koulutuksen
määrällisestä suuntaamisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana valtakunnallista koulutustarjontaa
koskevaa esitystä vuodelle 2020. Esitykseen ei sisällytetä alueiden
määrällistä koulutustarjontaa koskevia tavoitteita eikä kyselyn tulosten
perusteella tehdä alueellista koulutustarjontaa koskevia ratkaisuja.
Kyselyn yleistuloksista tiedotetaan ensivaiheessa valtakunnallisilla
ennakointipäivillä Lappeenrannassa viikolla 12.
Maakuntien liitoille suunnattu kysely sulkeutui 13.3.2015. KeskiPohjanmaan liiton vastaus valmisteltiin yhdessä Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän, ammattikorkeakoulu Centrian ja Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.
Perusteet pitkän aikavälin kehityksen maakunnalliselle visiolle on
työllisyyskehityksen osalta linjattu maakuntavaltuuston keväällä 2014
hyväksymässä maakuntaohjelmassa. Aihepiiriä tarkentava alueellinen
ennakointiraportti ilmestyy huhtikuussa 2015.
Lisätiedot antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula sekä
kehittämissuunnittelija Ilkka Rintala, joka esitteli asiaa kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi alueellisia kehitysnäkymiä koskevan kyselyn tiedoksi.
--Anne Sormunen ja Ilkka Rintala poistuivat kokouksesta klo 9.45 pykälän
18 päätöksenteon jälkeen.
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 26.3.2012 § 39
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan 4. vaiheen
valmistelun. Maakuntakaavoitus etenee 1. vaiheessa tehdyn
ohjelmoinnin mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu YM:ssä 24.10.2003) on
käsitelty seuraavat aihepiirit:
- maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet,
- tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät
maankäyttövaraukset ilman kaupan suuryksiköitä,
- ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt tuulivoimaloita lukuun ottamatta,
- luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät pohja- ja pintavesialueet turvetuotantoa ja maa-aineksia lukuun ottamatta,
- alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura
2000 -alueet sekä
- maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu VN:ssa 29.11.2007) on
käsitelty:
- soiden monikäyttö,
- tuulivoimatuotanto merialueilla,
- kaupan palveluverkko ja
- muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet (päivitys).
Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
8.2.2012) on käsitelty:
- kaupan palveluverkkoa
- maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 3. tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavojen:
- yhdyskuntarakennetta
- virkistysalueita
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia
kehittämisperiaatemerkintöjä.

Maakuntakaavalla kumotaan 1. ja 2. vaihekaava niiden aluevarausten ja
merkintöjen osalta, joihin 3. vaihemaakuntakaava kohdistuu.
Maakuntakaavan 4. vaihekaava keskittyy manneralueen tuulivoiman
sijoittumiseen ja ohjaamiseen Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan laatimisessa tukeudutaan
vahvistettuihin vaihekaavoihin sekä erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen. Lisäksi
otetaan soveltuvilta osin huomioon mm. alueella suunnitteilla olevat
tuulivoimahankkeet ja rajoittuvien maakuntien maakuntakaavojen
laatimisen tilanne.
Maakuntakaavan laatiminen perustuu maakuntakaavoitusta ohjaavaan
lainsäädäntöön, Valtioneuvoston periaatepäätöksiin, maakuntakaavoituksen oppaisiin ja maakunnan muuhun suunnittelujärjestelmään.
Maakuntakaavan ohjelmoinnin ja laatimisen vastuu on Keski-Pohjanmaan liitolla ja sen alaisuudessa toimivalla valmistelua ohjaavalla
maakuntakaavoituksen neuvottelukunnalla. Neuvottelukunta koostuu
jäsenkuntien kaavoituksesta vastaavista viranhaltijoista sekä EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajista.
Ramboll Finland Oy, kaavan laatijana arkkitehti Jouni Laitinen, on
valittu laatimaan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan.
Alustavan aikataulun mukaan maakuntakaavaehdotus tulisi
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syyskuussa 2013.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla.
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MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja, jossa esitetään
suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuoro
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §
ja 9 §). Lisäksi laaditussa OAS:ssa esitetään myös tietoja suunnittelun
lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta.
Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Keski-Pohjanmaan liittoon ilmoitettuna nähtävilläoloaikana ja sen
jälkeenkin kaavoitusprosessin ajan, kaavaehdotuksen nähtävilläoloon
saakka. Suunnitelmaa tarkistetaan työn aikana tarpeen mukaan.
Maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteita ja toteutusta tullaan käsittelemään
laajennetussa maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan kokouksessa
yhdessä kuntien, ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden edustajien kanssa
ja samassa yhteydessä järjestetään maakuntakaavan 1.
viranomaisneuvottelu.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
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Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Lisäksi hallitus päätti, että valtuuston täytäntöönpanokokoukseen
selvitetään voidaanko maakuntakaavoitustyöryhmään tai
maakuntakaavoituksen neuvottelukuntaan nimetä maanomistajien
edustaja.
--Maakuntavaltuusto 25.4.2012 § 5
Maakuntahallituksen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja
valmistelutilanteen sekä kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen
vireilletulosta.
Valtuutettu Hans Snellman poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana,
klo 18.50.
Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan
4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä päätti
kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
--Maakuntahallitus 21.5.2012 § 77
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2012
Maakuntahallitus 4/2013
Maakuntahallitus 6/2013
Maakuntahallitus 7/2013
Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

21.5.2012/§ 77
15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla.
MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi on
tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään maakuntakaavan
tavoitteita ja toteutusta tietyiltä osin. Lisäksi järjestetään
maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu sekä kuntakohtaiset
neuvottelut kaavan lähtökohtien kartoittamiseksi.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheen vireilletulosta kuulutetaan
ja OAS:sta pyydetään osallisten mielipiteet 22.5.-30.6.2012 välisenä
aikana.
Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää
1. panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön
2. kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta, ja
3. pyytää yhteistyötahojen mielipiteitä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 15.4.2013 § 52
Valmisteluvaiheeseen edenneen Keski-Pohjanmaan 4. vaiheen
maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu on pidetty 5.10.2012.
Projektipäällikkö Minna Vesisenaho (Ramboll Finland Oy) esitteli
viranomaisneuvottelussa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4.
vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (oas), lausunnot ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 4/2013
Maakuntahallitus 6/2013
Maakuntahallitus 7/2013
Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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kaavanlaatijan vastineet. Huomioita oli saatu Etelä-Pohjanmaan liitosta,
Pohjanmaan liitosta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta, Pääesikunnasta,
Liikennevirastosta, Museovirastosta, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselta sekä Fingridiltä. Huomioissa toivottiin maakuntien liittojen
välille erillistä yhteisneuvottelua, sekä esitettiin tarkennuksia oas:n, jota
on tarkennettu huomioiden mukaisesti.
Kuluvan talven aikana tuulivoimakaavasta on käyty vuoropuhelua
maakunnan kuntien maankäytön suunnittelijoista koostuvassa
alueidenkäytön työryhmässä, naapuri maakunnan liittojen kanssa
yhteisessä neuvottelussa sekä työneuvottelussa ympäristöministeriössä.
Tarvittavia tuulivoimarakentamiseen liittyviä lisäselvityksiä varten
haettiin marraskuussa valtionavustusta 30 % omarahoitusosuudella,
mikä myönnettiin hakemuksen mukaisen 175 500 euron
kustannusarvioilla toteutuvien kustannusten mukaisesti.
Parhaillaan valmistellaan toteutettavien lisäselvitysten kokonaisuutta,
joista keskeisimpiä ovat maisemaan, linnustoon, liikenteen
erikoiskuljetuksiin ja luontoon liittyvät selvitykset sekä uusien
kaavaluonnokseen otettujen tuulivoima-alueiden arviointi aikaisemmin
selvitettyjen alueiden kanssa yhdenmukaisella tavalla.
Tuulivoimakaavan luonnos on tarkoitus asettaa valmisteluvaiheen
kuulemiseen toukokuussa. Tarpeellisiksi katsottavia lisäselvityksiä
työstetään kesän kuluessa ja kaavan alustavan aikataulun mukaisesti
kaava tulisi ehdotusvaiheeseen syksyllä 2013.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen mannertuulivoiman
valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotetaan ja kaavaluonnos asetetaan
yleisesti nähtäville 2.5.2013–31.5.2013. Lisäksi materiaali julkaistaan
Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilta pyydetään lausunnot
kaavaluonnoksesta. Lausuntojen vastineiden valmistuttua järjestetään
työneuvottelu viranomaisten ja yhteisöjen kesken.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 2.5.2013–
31.5.2013 sekä pyytää yhteysviranomaisilta mielipiteen
kaavaluonnoksesta.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen esitteli kaavaluonnosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2013
Maakuntahallitus 7/2013
Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 17.6.2013 § 97
Maakuntakaavan 4. vaiheen tuulikaavan nähtävillä oloaika on päättynyt
31.5.2013. Yhteysviranomaisten kanssa pidetään kaavaneuvottelu
19.6.2013.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee nähtävilläpitoaikana jätetyt lausunnot tiedoksi ja
nimeää hallituksen edustajat 19.6.2013 pidettävään kaavaneuvotteluun.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja nimesi kaavaneuvotteluun
maakuntahallituksen edustajaksi Kauko Ojalan, Anneli Kentalan, Raimo
Haapalehdon ja Raimo Hentelän.
Maakuntahallitus 26.8.2013 § 104
Maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 24
lausuntoa ja mielipidettä (22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä).
Saatuja lausuntoja ja mielipiteitä käsiteltiin 19.6.2013 pidetyssä
valmisteluvaiheen työneuvottelussa, jonne osallistuneet viranomaiset
omalta osaltaan kommentoivat kaavaluonnosta ja lausuntoja.
Maakuntakaavan valmistelua on jatkettu saadun palautteen perusteella.
Lausunnoista ja mielipiteistä laadittuun tiivistelmään on valmisteltu
lausuntojen vastineet. Keskeisistä suunnittelukysymyksistä järjestetään
erillisneuvotteluja elo-syyskuussa.
Maakuntakaavaluonnos on suunniteltu työstettäväksi kaavaehdotukseksi
syksyn kuluessa siten, että kaavaehdotus olisi yleisesti nähtävillä ja
lausunnoilla alkuvuodesta 2014. Kaavaehdotus on suunniteltu vietäväksi
maakuntavaltuuston kevätkokouksen käsittelyyn vuonna 2014.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen ja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
esittelivät valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja niistä laaditut
vastineet.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 7/2013
Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19

Sivu
50

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy valmisteluvaiheen lausunnoista valmistellut
vastineet.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 18.11.2013 § 141
Keski-Pohjanmaan liitossa valmisteltavana oleva seudullisesti
merkittävän mannertuulivoiman sijoittumista ohjaava
4. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Seudullisesti
merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueina on selvitetty kymmenen tai
sitä useamman tuulivoimalan alueita. Kooltaan maakuntakaavassa
esitettävät tuulivoima-alueet ovat vähintään 5 km2.
Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.5.2013–31.5.2013 ja siitä
saatiin yhteensä 22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Luonnosvaiheesta
saadun palautteen perusteella selvitettävien tuulivoima-alueiden
joukkoon otettiin kolme uutta aluetta ja yksi luonnoksessa esitetty alue
jätettiin pois.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan selvitystyössä on syksyn kuluessa
valmisteltu erillisselvityksiä ja käyty työneuvotteluja keskeisistä
suunnittelukysymyksistä Fingridin ja ELY-keskuksen kanssa.
Erillisselvitysten valmistuessa ja kaavan edetessä ehdotusvaiheeseen on
aiheellista tarkastella maakuntakaavaehdotukseen esitettävien
tuulivoima-alueiden rajauksia.
Rajausperusteet:
Valmistuneet erillisselvitykset osoittavat tuulivoima-rakentamisen
pääsääntöisesti mahdolliseksi selvitettävinä olleilla tuulivoima-alueilla.
Hankesuunnitelmien selvitystyössä pitkälle edenneiden yleiskaavojen
kautta tarkentuvia aluerajauksia tarkennetaan hankeselvitysten
mukaisiksi. Maisemavaikutusten arviointi, etäisyyden kasvaminen
asutukseen ja linnustoselvitys tukevat rajausmuutoksia. Linnustoselvitys
on aiheuttanut edellisten lisäksi rajaustarpeen yhdellä selvitysalueella.
Kuuronkallio, Kannus. Aluetta rajataan pienemmäksi
maisemavaikutusten, asutuksen ja kotkareviirin vuoksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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Toholampi läntinen, Toholampi. Alue on jaettu kahteen käynnissä
olevan yleiskaavan selvitysten ja sijoitussuunnitelman perusteella.
Kokkoneva, Perho. Aluetta rajattiin pienemmäksi linnuston
levähdysalueen ja sääksen pesän vuoksi.
Kriittiset alueet:
Linnustoselvityksen perusteella on yksi tuulivoima-alue osoittautunut
kriittiseksi. Lisäksi kaikki kolme luonnosvaiheen jälkeen mukaan
lausuntojen kautta saadun palautteen myötä otetut uusimmat
selvitysalueet ovat osoittautuneet jossain määrin haasteellisemmiksi
toteutuksen kannalta.
Järvineva, Halsua. Alue nousee erikoiskuljetusselvityksessä esille
maastoltaan muita selvitysalueita pehmeämpänä ja sitä kautta
mahdollisesti haasteellisempana toteuttaa, asutuksen läheisyys.
Alaviirre, Kokkola. Alue sijaitsee linnuston muuttoreitillä,
Puolustusvoimien lausuntoa alueesta ei vielä ole, sijoittuu
lentoestealueelle.
Kalliolampi, Lestijärvi. Alue on maisemallisesti merkittävä, alueen
läheisyydessä on sääksen pesä ja kotkan reviiriä, maakuntakaavan
tielinjaus sekä alue sijoittuu maakuntakaavan periaatteesta poiketen
peuranpolun alueelle.
Salmijärvi, Lestijärvi. Alue nousee esille linnustoselvityksessä ja
maisemavaikutusten arvioinnissa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 27.11.2013 § 15
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
Päätös:
Maakuntavaltuusto keskusteli valmisteilla olevasta kaavasta ja evästi
kaavan jatkovalmistelua kysymyksin ja yksittäisin kannanotoin.
Maakuntahallitus 25.8.2014 § 181
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt
ehdotusvaiheen valmistelussa kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus koostuu
4. vaiheen kaavakartasta ja -selostuksesta liitteineen. Lisäksi laaditaan
yhdistelmäkartta, johon on yhdistetty vahvistetut vaihekaavat ja 4.
vaihekaavan uudet ja päivitettävät aihepiirit.
Maakuntavaltuuston evästyksen jälkeen keskustelua selvitettävänä
olevista tuulivoima-alueista jatkettiin kuntakierroksella
keskustelutarpeesta ilmoittaneissa kunnissa. Kaavaehdotuksen
valmisteluun rajattiin 19 tarkasteltavaa tuulivoima-aluetta, joiden osalta
selvitykset on päivitetty tarpeellisin osin.
Selvitysten ja 18.6.2014 ympäristöministeriössä käydyn työneuvottelun
perusteella on nähty tarvetta edelleen rajata alueen 15 Toholampi itäinen
sijoittumista etäämmälle Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta. Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta antaa asiaan
mielipiteensä 22.8. pidettävässä kokouksessa.
Kaavaehdotus sekä voimassa olevista vaihekaavoista koottu
yhdistelmäkartta on tarkoitus asettaa nähtäville OAS:n mukaisesti
Keski-Pohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin vähintään 30
vuorokauden ajaksi syyskuussa 1.–30.9.2014.
Kuulutukset julkaistaan OAS:ssa mainituissa sanomalehdissä. Lisäksi
nähtävillä olosta tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla, josta
myös kaikki keskeinen kaavamateriaali on saatavilla.
Kaavaehdotuksen lausuntopyyntö lähetetään osallisille OAS:n
mukaisesti ja jokaiselle sitä erikseen pyytävälle taholle. Saadut
lausunnot ja mielipiteet on tarkoitus käsitellä lokakuun aikana siten, että
niistä laaditaan tiivistelmät ja vastineet sekä järjestetään MRL:n
mukainen viranomaisneuvottelu lokakuun lopussa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. asettaa maakuntakaavaehdotuksen (4. vaihekaava)
kokonaisuudessaan nähtäville 1.–30.9.2014 väliseksi ajaksi,
2. pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta (4. vaihekaava)
lausuntopyynnöillä ja
3. valtuuttaa aluesuunnittelun vastuualueen tekemään mahdollisesti
muutoksia ja tarkistuksia maakuntakaavaehdotukseen (4.
vaihekaava) lausunnoissa ja neuvotteluissa esitettävillä
muutosehdotuksilla.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen varajäsen Anna-Maija Syri poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Maakuntahallituksen jäsen
Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 11.25.
Maakuntahallitus 10.11.2014/§ 207
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 1.9.–
8.10.2014 välisellä ajalla. Maakuntakaavaehdotuksesta lähetettiin
Lausuntopyyntöjä 47 taholle. Kuulutus julkaistiin virallisissa lehdissä.
Lausuntoja annettiin yhteensä 27 ja muistutuksia saatiin 17.
Muistutuksista kolme oli elinkeinoelämän, kaksi paikallisyhdistyksen
sekä 12 yksityishenkilöiden jättämiä, missä allekirjoittajina oli yhteensä
28 henkilöä. Yhtä yksityishenkilön jättämää muistutusta on täydennetty
asiantuntija-arviolla maisemavaikutuksien osalta.
Kuntien jättämissä lausunnoissa Halsua, Lestijärvi ja Toholampi esittivät
tuulivoima-alueiden laajentamista tai tuulivoimarakentamisen
mahdollistamista uusille alueille. Kannuksen, Kaustisen, Perhon ja
Vetelin sekä Evijärven kunnilla ei ollut huomautettavaa
kaavaehdotuksesta. Kokkola esittää alueen Hilli poistamista
kaavaehdotuksesta Kälviän lievealueen kyläasutuksen laadittavan
vaiheyleiskaavan yhteydessä todetun rakentamispaineen myötä.
Ehdotuksena nähtävillä olevista tuulivoima-alueista lausunnot ja
muistutukset kohdistuivat tiivistettynä seuraavan sivun kuvan mukaisiin
tv-alueisiin, joista tuulivoima-alueittain yksilöitävät lausunnot on
rasteroitu ja muistutukset ympyröity. Reunaviivalla merkityssä
lausunnossa on esitetty laajennusta ko. tv-alueelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 10/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntahallitus 3/2015

10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
23.3.2015/§ 19

Sivu
54

Lausunnoissa esitettiin lisäksi yleisiä huomioita kaavaehdotuksesta sekä
siihen liittyvästä selvitysmateriaalista. Kokonaisuudessaan lausunnoissa
ja muistutuksissa esitetyissä huomioissa on luettavissa
suurimittakaavaisen tuulivoimarakentamisen aiheuttama epävarmuus ja
asenneilmapiirin herkkyys suhteessa käytettävissä olevaan tietopohjaan.
Yksityishenkilöiden muistutukset koskettavat pääasiassa heidän
läheisimpään elinympäristöön suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita.
Maakuntakaavoituksen kanssa samanaikaisesti käynnissä olevat
hankekohtaiset ympäristövaikutusten arvioinnit ja yleiskaavat ovat
osaltaan vaikuttaneet lausunnonantajiin ja useat maakuntakaavaan
kohdistuneet huomiot tulevat käsiteltäviksi vasta yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa vastineissaan maakuntakaavan tavoitteen
tuulivoimarakentamisen ohjaamisen osalta olla mahdollistava ja
tulevaisuuteen katsova. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä,
kaavaselostuksessa ja selvityksissä on pyritty tuomaan esille
epävarmuustekijöitä, jotka tulee huomioida aluekohtaisesti
yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa. Tuulivoima-alueet tarkentuvat
ja tuulivoimaloiden sijainnit määrittyvät vasta aluekohtaisen
suunnittelun ja vaikutustenarvioinnin kautta. Maakuntakaavalla ei ole
haluttu tarpeettomasti rajata mahdollisuutta alueiden soveltuvuuden
tutkimiseen silloin, kun ei-alueanalyysiperusteinen tarkastelu on
mahdollistanut tuulivoimarakentamisen eikä tehdyillä selvityksillä ole
ollut osoitettavissa ehdotonta soveltumattomuutta.
4. vaihemaakuntakaavalla päivitettävät maisema- ja
kulttuuriympäristömerkinnät aiheuttivat huomiota ELY-keskuksen,
Liikenneviraston ja Museoviraston tahoilta. Vastineissa tarkennettiin
päivityksen tarkoitusta ajantasaistaa tiedot voimassa olevien
valtakunnallisten inventointien mukaisiksi. Lisäksi todettiin
aluesuunnittelussa tiedostettu tarve päivittää meneillään olevan
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin
mukaisena tuleva vuoden 2015 valtioneuvoston päätös sekä
maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun
kulttuuriympäristön kohteet ja maakuntakaavassa esitettävä
arkeologinen kulttuuriperintö lähitulevaisuudessa Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kuuronkallio
Hilli

Toholampi
itäinen
Toholampi
läntinen A

Salmijärvi

Honkakangas B Lestijärvi2
Järvineva
Kallolampi
Akkainaho
Pulkkinen

Lestijärvi3

Honkakangas A

Muistutuksen
jättäneet:
VAPO

Kannisto

Patanan
tekojärvi

Kokkoneva

Yksityishenkilöt

Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset
vastineineen tiedoksi ja nimeää hallituksen edustajat 13.11.2014
pidettävään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun.
Esittelyn aikana kokoukseen saapui maakuntahallituksen jäsenet Elina
Tuikka, klo 9.15 ja Anneli Kentala, klo 9.25.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
Hallitus merkitsi ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset
vastineineen tiedoksi ja nimesi hallituksen edustajiksi 13.11.2014
pidettävään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun hallituksen
puheenjohtajan Kauko Ojalan, hallituksen jäsenet Anneli Kentalan ja
Elina Tuikan sekä maakuntavaltuuston jäsenen Raimo Hentelän.
--Maakuntahallitus 17.11.2014 § 216
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava käsiteltiin MRL 66 §
mukaisessa viranomaisneuvottelussa 13.11.2014.
Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi maakuntakaavan
valmisteluaineistosta annetut lausunnot, muistutukset ja niiden
huomioiminen sekä kaavaehdotukseen tarvittavat muutokset.
Ehdotuksessa olleen tv-alueen 272_701 Hilli poistamisella varmistetaan
Kokkolan kyläasutuksen laajenemisen mahdollisuudet ja tv-alueen
849_703 Toholampi itäinen rajaamisella varmistetaan Natura-alueelle
kohdistuvien vaikutusten huomioiminen yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa. Muutoin kaavakartalle tehtävät tarkistukset ovat
teknisiä. Nähtävillä olleen ehdotuksen tuulivoima-alueen poistumisen
vuoksi ympäristöministeriön kaavaohjaus suosittelee kaavaehdotusta
asetettavaksi uudelleen nähtäville (MRA § 32).
Viranomaisneuvottelussa tuli esille täydennys- ja tarkennustarpeita sekä
tehtyyn Natura-arviointiin että kaavaselostukseen liitteineen. Lisäksi
ympäristöministeriö suosittaa maisemaselvitystä täydennettäväksi
laadullisella arvioinnilla tuulivoima-alueiden sijoittumisesta suhteessa
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja mahdollisen rakentamisen
aiheuttamaan maisemasuhteiden muutokseen. Muutostarpeista sovittiin
työpalaveri ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön kanssa 27.11.2014.
Muutettu kaavaehdotus sekä voimassa olevista vaihekaavoista koottu
yhdistelmäkartta on tarkoitus asettaa nähtäville MRL 65 § ja MRA 12 §
mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin 19.1.–
17.2.2015 väliselle ajalle. Kuulutus julkaistaan OAS:ssa mainituissa
sanomalehdissä ja nähtävillä olosta tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton
kotisivuilla, josta keskeinen kaavamateriaali on saatavilla. Muutetusta
kaavaehdotuksesta lähetetään osallisille lausuntopyyntö.
Saadut lausunnot ja muistutukset on tarkoitus käsitellä helmi-maaliskuun
aikana siten, että niistä laaditaan tiivistelmät ja vastineet sekä
järjestetään MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu maaliskuun lopussa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Ehdotuksen uudelleen nähtävillä olon jälkeen tavoitteena on viedä 4.
vaihemaakuntakaava hyväksyttäväksi kevään 2015 valtuustoon.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 19.1.–17.2.2015
väliselle ajalle ja pyytää muutetusta kaavaehdotuksesta lausunnot.
2. antaa maakuntavaltuustolle tiedon 4. vaihemaakuntakaavan etenemisestä
ja jatkovalmistelun aikataulusta.

Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 9
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus antaa maakuntavaltuustolle tiedon 4.
vaihemaakuntakaavan etenemisestä ja jatkovalmistelun aikataulusta.
Päätös:
Valtuusto merkitsi 4. vaihemaakuntakaavan etenemisen ja
jatkovalmistelun aikataulun tiedoksi.
--Maakuntahallitus 23.3.2015 § 19
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli uudelleen
nähtävillä 19.1.–17.2.2015 välisellä ajalla. Maakuntakaavaehdotuksesta
lähetettiin lausuntopyyntöjä 47 taholle. Kuulutus julkaistiin virallisissa
lehdissä. Lausuntoja annettiin yhteensä 10 ja muistutuksia saatiin 3.
Yksityishenkilöiden jättämissä muistutuksissa allekirjoittajina oli
yhteensä 8 henkilöä. Yhtä yksityishenkilön jättämää muistutusta on
edelleen täydennetty asiantuntija-arviolla maisemavaikutuksien osalta.
Kunnista lausunnon jättivät Halsua ja Toholampi, jotka edelleen esittivät
tuulivoima-alueiden laajentamista. ELY-keskusta lukuun ottamatta
muilla viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa laaditusta
kaavaehdotuksesta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n
huomiot kohdistuvat Lestijokilaaksossa ja Lestijärven ympäristössä
sijaitsevien tuulivoima-alueiden luontoon ja ihmisiin kohdistuviin
vaikutuksiin.
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Pitkälle samoihin alueisiin kohdistuvat myös ELY-keskuksen
kaavaehdotusta sekä täydennettyä Natura-alueiden vaikutusten arviointia
koskevien lausuntojen tuulivoima-aluekohtaiset huomiot.
Voimakkaimmin ELY-keskus on ottanut kantaa Toholammin Toholampi
itäinen 849_703 tuulivoima-alueen eteläisempään osaan sekä Halsuan
Honkakangas B 74_701 tuulivoima-alueeseen, joita se lausunnossaan
esittää poistettavaksi maakuntakaavasta. Natura-arvioinnin täydennystä
koskevassa lausunnossa ELY-keskus edellyttää, että ”kaavaa
hyväksyttäessä ei saa jäädä epäilystä siitä, että kaavaan sisältyvien
tuulivoimapuistojen toteuttaminen voisi merkittävästi heikentää Naturaalueiden luonnonarvoja ja Natura-verkoston eheyttä”.
Laaditussa kaavaehdotuksessa on annettu aluekohtaisia
suunnittelumääräyksiä kaavan valmistelussa esille tulleiden luonnon
erityispiirteiden säilyttämiseksi metsäpeuran (alueet 74_701, 74_702,
74_704, 421_702 ja 421_703), kalasääksen (421_704) sekä luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden soiden luontoarvojen (74_701)
osilta.
Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden lähtökohtainen etäisyys
maakotkan pesiin on ollut 2 km, mutta käytännössä etäisyys on tätä
suurempi. Natura-alueille kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on
laskennallisesti arvioitu tuulivoima-aluekohtaista törmäysriskiä
maakotkalle, jolloin riskialtteimmaksi alueeksi nousee Honkakangas B,
jonka voimaloihin törmäisi laskennallisesti kotka kerran 14 vuodessa.
ELY-keskus on Natura-arvioinnista antamassa lausunnossaan
kiinnittänyt huomiota riskirajana pidetyn sitä törmäysriskiä, jolla
maakotkakannan kehitys kääntyisi laskuun (populaatiomallinnuksen
mukaan noin 0,5–1 yksilön lisäkuolleisuudella vuodessa kymmentä paria
kohden). Kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden
laskennallinen törmäysmäärä (98 % väistöllä) on laskennallisesti 0,4
yksilöä vuodessa kymmentä paria kohden.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollista selvittää
maakuntakaavatarkastelua tarkemmin maakotkien reviirikohtaista
käyttäytymistä. Natura-vaikutusten arviointi perustuu Metsähallituksen
olemassa olevaan aineistoon ja maastotarkkailuja tuulivoima-alueilla tai
niiden vaikutusalueella olevilla kotkareviireillä ei ole tehty.
Maakuntakaavaan tutkitaan mahdollisuutta lisätä maakotkaa käsittelevä
suunnittelumääräys.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset
vastineineen tiedoksi ja nimeää hallituksen edustajat 25.3.2015
pidettävään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2015

23.3.2015/§ 19

Sivu
59

Viranomaisneuvottelun jälkeen kaava viedään uudelleen
maakuntahallituksen käsiteltäväksi 13.4.2015 pidettävään kokoukseen ja
maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 23.4.2015
pidettävässä kokouksessa.
Päätös:
Hallitus
1. merkitsi ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset vastineineen
tiedoksi
2. nimesi edustajikseen 25.3.2015 pidettävään viranomaisneuvotteluun
Matti Kivistön, Arto Pihlajamaan ja Raimo Haapalehdon.
Janna Räisänen poistui kokouksesta pykälän 19 päätöksenteon jälkeen
klo 10.15.
---
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LIITON TOIMINTASÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 20
Liiton säännöt on päivitetty viimeksi 2011. Täydennyksiä on tehty
vuosittain.
Sääntöjen ja ohjeiden päivityksessä ja ajan tasalle saattamisessa on
huomioitu muuttunut lain säädäntö, käytännön toiminnassa esille tulleet
muutostarpeet sekä liiton muuttuneet toiminnot ja tehtävät.
Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti
uudistumassa. Uusi kuntalaki on hyväksymisvaiheessa ja tulee voimaan
portaittain 2015-2016 aikana. Uusi kuntalaki pyrkii
vahvistamaan kokonaisohjausta, joka toteutuu mm. kokoavassa
kuntastrategiassa, kunnan johtamisessa, omistajaohjauksessa sekä
soveltuvin osin asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen
turvaamisessa. Uusi kuntalaki mahdollistaa kuntayhtymien hoitaa
tehtäviään yhdessä. Laissa on myös määräykset sähköisistä kokouksista
ja päätöksentekomenettelystä.
Vuonna 2012 nykyiseen kuntalakiin lisättiin säännökset kunnan ja
kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäistä
valvontaa ja riskienhallintaa koskevat säännökset on huomioitu
päivitettävissä säännöissä ja ohjeissa.
Liiton voimassa oleva hallintosääntö on eritytetty tässä päivityksessä
siten, että hallintosääntö, valtuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden
palkkiosääntö ja tarkastussääntö ovat päivityksen jälkeen itsenäisiä
asiakirjoja. Lisäksi päivitetään sisäisen valvonnan ohje ja liiton
toimintaohje.
Hallintosääntö, valtuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden
palkkiosääntö ja tarkastussääntö käsitellään maaliskuun
maakuntahallituksessa ja viedään maakuntavaltuuston päätettäväksi
huhtikuussa 2015. Valtuuston täytäntöönpanon yhteydessä hyväksytään
päivitetty sisäisen valvonnan ohje ja nyt laadittava liiton toimintaohje.
Sääntöjen päivittäminen ja niiden hyväksyminen mahdollisimman pian
on edellytys ohjelmakauden 2014-2020 Keski-Pohjanmaan liiton HVJ –
kuvauksen hyväksymiseksi TEM:ssä. HVJ -kuvauksen hyväksyminen
TEM:ssä on edellytys Keski-Pohjanmaan liiton toimimiselle
rahoittajaviranomaisena.
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Säännösluonnokset on käsitelty puheenjohtajakokouksissa kaksi kertaa
ja johtoryhmässä.
Lisätietoja antavat hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko ja
maakuntajohtaja.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää liiton hallinnonsäännön, valtuuston
työjärjestyksen, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja
tarkastussäännön maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Säännöt tulevat voimaan 1.5.2015.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Hallitus käsittelee alustavasti tässä kokouksessa liiton hallintosääntö-,
valtuuston työjärjestys-, luottamushenkilöiden palkkiosääntö- ja
tarkastussääntöluonnokset.
Huhtikuun kokouksessa maakuntahallitus tekee lopullisen esityksen
maakuntavaltuustolle sääntöjen hyväksymiseksi. Säännöt viedään
maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 23.4.2015
pidettävään kokoukseen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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OHJELMAKAUDEN 2007-2013 EU-HANKKEIDEN TOTEUTUSAJAT

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 21
TEM/1984/09.02.01/2014 / kirje 9.10.2014
Ohjelmien mahdollisimman täysimääräisen toteutumisen vuoksi Työ- ja
elinkeinoministeriö/ TEM on ilmoittanut 9.10.2014 kirjeellään, että
vaikka valtaosa vuodelle 2015 jatkuvista hankkeista onkin päättymässä
maalis- huhtikuussa, voi eräiden hankkeiden osalta olla tarpeen harkita
toteutusajan jatkamista 31.8.2015 asti ja teknisen tuen hankkeiden osalta
31.10.2015 asti.
Toteutusajan jatko koskisi kuitenkin vain yksittäisiä,
rahoittajaviranomaisen kriittisiksi määrittelemiä hankkeita, jotka
kokonsa vuoksi voidaan katsoa ohjelman kannalta merkittäviksi ja
joiden toteutuminen nykyisten määräaikojen puitteissa ei olisi realistista.
Toteutusajan pidennys tulee nähdä yksittäistapauksia koskevana
poikkeuksellisena toimenpiteenä, jonka käytännön toteutuksesta ja
onnistumisesta kukin virasto vastaa itse.
Kirjeessä TEM on pyytänyt välittäviä viranomaisia arvioimaan
17.10.2014 mennessä ne hankkeet, joiden toteutus ei alkuperäisen
aikataulun mukaisesti näytä realistiselta ja joille toteutusajan
pidentämisestä olisi todellista hyötyä.
Keski-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut TEM:lle määräaikaan mennessä,
että Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama Kruuppakkan teollisuusalue –
hankeen toteuttamisaika vuoden 2015 loppuun on hankkeen myöhäisen
rahoituspäätöksen vuoksi tarpeellinen. Muihin hankkeisiin, jotka
päättyvät viimeistään 30.4.2015, ei ole tarvetta hakea jatkoaikaa.
TEM/1984/09.02.01/2014 /kirje 26.11.2014
Välittävien viranomaisten vastausten perusteella on TEM listannut
hankkeet, joiden toteuttamisaikaa voidaan jatkaa 31.10.2015 asti. KeskiPohjanmaan liiton rahoittamia hankkeita ei listalla ole, mutta
Kruuppakka - hanketta voidaan toteuttaa 31.10.2015 asti.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää ohjelmakauden 2007-2013 EU-hankkeiden toteutusajat
TEM:n ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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30.4.2013/§44

KRUUPAKKAN TEOLLISUUSALUE /ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-hanke

Sihteeristö 30.4.2013/§44
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Toteuttamisaika:
Kokonaiskustannukset:
Eura hakemusnumero:

Kaustisen kunta
Pohjois-Suomen EAKR – ohjelma
TL 3
1.4.2013 - 30.12.2014 (muutettu )
850 000 € (muutettu 11.11.2014)
820 388

Kruupakkan teollisuusalue- hankkeen tavoitteena on saada toimiva
teollisuusalue yritysten Kaustiselle sijoittumista varten. Rakennetaan
vesi- ja viemäriverkosto, kaavatiet sekä valokuituyhteydet. Tuloksena
saadaan houkuttelevat teollisuustontit kantatien varteen.
Kaustiselta on hyvät liikenneyhteydet maailmalle lentokentän, sataman,
rautatien, valtatie 13:n ja kantatie 63:n sekä hyvän valokuituverkon
ansiosta.
Mihin tarkoitukseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kaustisen kunnassa on puutetta teollisuustonteista, mikä on haitannut
uusien yritysten etabloitumista ja paikallisten yritysten laajentumista.
Kruupakkan teollisuusalue on kaavoitettu ja tonttien myynti voi alkaa.
Alueelle on rakennettava vesi- ja viemäriverkosto, kaavatiet ja
valokuituyhteys. Valokuituyhteys takaa nopeat yhteydet suuria
tiedostoja vastaanottaville ja lähettäville yrityksille. Valokuituyhteys on
välttämätön mm. suuria piirustustiedostoja käsitteleville yrityksille.
Toimintavarmat ja nopeat yhteydet ovat välttämätön edellytys sujuvalle
yritystoiminnalle.
Kohderyhmät
Kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tarvitsevat tonttia laajentaakseen
toimintaansa tai yritykset, jotka haluavat sijoittua Kaustiselle hyvien
liikenneyhteyksien ja hyvien palveluiden ääreen.
Välillisinä kohderyhminä ovat infraa rakentavat yritykset.
Miten hanke edistää EAKR-ohjelman ja muiden kansallisten ja
maakunnallisten ohjelmien tavoitteita?
-

vetovoimatekijöiden vahvistaminen, sekä lisää alueen
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, yritysten ja niiden tarvitseman
osaavan työvoiman näkökulmasta.
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Toiminnan kuvaus:
- infran rakentaminen teollisuusalueelle
Hankkeen tavoitteet
- hankkeen tavoitteena on saada toimiva ja houkutteleva
toimintaympäristö etabloituvia ja laajenevia yrityksiä varten.
- yritykset sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrella olevalle
teollisuusalueelle.
- uusia yrityksiä sijoittuu kuntaan ja entiset laajentavat
toimintaansa.
- 20 uutta työpaikkaa
- kaksi uutta yritystä
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1.4.2013 – 31.12.2014
ostopalvelut
850 000
hankkeen kokonaiskustannukset
850 000 €
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteutusajalle 1.4.2013-31.12.2014
EAKR ja valtion rahoitus
424 000
kuntarahoitus
426 000
yhteensä
850 000 €
Rahoittajan/puheenjohtajan ehdotus:
1) Sihteeristö merkitsee hankkeen tässä vaiheessa tiedoksi
2) hankkeen varsinainen sihteeristökäsittely toteutetaan, mikäli KeskiPohjanmaan liitto saa käyttöönsä muilta alueilta mahdollisesti
vapautuvia varoja
Sihteeristön päätös:
1) Sihteeristö merkitsee hankkeen tässä vaiheessa tiedoksi
2) hankkeen varsinainen sihteeristökäsittely toteutetaan, mikäli KeskiPohjanmaan liitto saa käyttöönsä muilta alueilta mahdollisesti
vapautuvia varoja
--Sihteeristö 13.11.2014 § 13
Kaustisen kunta on hakenut aiemmin 424 000 EAKR:n ja valtion varoja
Kruupakkan teollisuusalue – nimiseen EAKR- hankkeeseen.
Keski-Pohjanmaan liitolla on tällä hetkellä 55 000 euroa
myöntövaltuutta jäljellä, tämä jäljellä oleva myöntövaltuus ja
mahdollisesti Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamista päättyvistä
hankkeista palautuvat varat myönnetään tähän hankkeeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Maakuntahallitus 3/2015

13.11.2014/§13
17.12.2014/§ 227
23.3.2015/§ 22

Sivu
65

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi EU – hankkeena Pohjois-Suomen ohjelmakauden 20072013 EAKR –ohjelmavaroin.
Perustelu: Hanke vastaa Kaustisen kunnan jo pitkään suunnitteilla olleen
teollisuuskeskittymän rakentamistarpeisiin ja tukee yhteisen infran
tuottamista useamman yrityksen tarpeisiin. Hankkeen avulla
varmistetaan ohjelmakauden 2007-2013 EAKR varojen täysimääräinen
hyödyntäminen kohdistamalla mahdolliset palautuvat varat rahoitusta jo
kauan odottaneen kehittämiskohteen toteuttamiseen.
Käsittely: Sihteeristölle jaettiin tarkennettu hankesuunnitelma vuosille
2014-2015. Todettiin lisäksi, että hanke rahoitetaan liiton jäljellä olevista
ja vielä mahdollisesti palautuvista ohjelmakauden 2007-2013 varoista
myöntövaltuuksien puitteissa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi EU
– hankkeena Pohjois-Suomen ohjelmakauden 2007-2013 EAKR –
ohjelmavaroin.
Maakuntahallitus 17.12.2014 § 227
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Toteuttamisaika:
Kokonaiskustannukset:
Eura hakemusnumero:

Kaustisen kunta
Pohjois-Suomen EAKR – ohjelma
TL 3
1.4.2013 – 31.8.2015
210 000 euroa
820 388

Hanke vastaa Kaustisen infran tuottamisesta uusien ja nykyisten
yritysten tarpeisiin.
Hankkeen kokonaistoteuttamisajan rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtio
105 000 e
kuntarahoitus
105 000 e
yhteensä
210 000 e
Kokonaiskustannusarvio

210 000 euroa /ostopalvelut.

Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää hankkeelle EAKR-rahoitusta 50 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään 55 000 euroa.
3. hyväksyy hankkeelle esitetyn ohjausryhmän ja nimeää hankkeen
yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin ja
asiantuntijajäseneksi aluesuunnittelija Janna Räisäsen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 23.3.2015 § 22
Tämä jatkorahoitusrahoituspäätösesitys koskee ohjelmakauden 20072013 EAKR-hanketta Kruuppakkan teollisuusalue.
Hanke tukee yhteisen infran tuottamista useamman yrityksen tarpeisiin.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski antaa kokouksessa selostuksen hankkeen
tilanteesta. Hankkeesta on neuvottelu hakijan kanssa 19.3.2015.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus myöntää hankkeelle EAKR-rahoitusta 50 % hankkeen
toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään 55 000
euroa, mikäli hankeneuvottelun perusteella päätösesitystä ei ole tarpeen
tarkentaa.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus
Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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COPRA, EAKR-hanke 2007-2013
Hakijat:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Toteuttamisaika:
Kokonaiskustannukset:
Eura hakemusnumero:

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius ja Centria AMK
Pohjois-Suomen EAKR – ohjelma
TL 2
1.5.2013 - 30.4.2015
291 416 €
820198

Mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
- avoimen innovaation, kuten avoimen lähdekoodin teollis- ja
tekijänoikeuksien sekä erilaisten lisenssimuotojen vaikutuksien
kartoittamiseen ja osaamisen kasvattamiseen yrityksissä
- alueellisen IPR- osaamisen kasvattaminen sekä
palvelutoimintamallin luonti vastaamaan alueelliseen tarpeeseen
Tiivistelmä hankkeesta
Liiketoiminnassa aineettoman omaisuuden eli tiedon ja osaamisen
korostuminen jatkuu. Tässä COPRA EAKR - hankkeessa pyritään
luomaan alueen yrityksille paremmat mahdollisuudet luovia avoimen
innovaation ja avoimien teknologioiden sekä niihin liittyvien ja yleisien
teollis- ja tekijänoikeuksien viidakossa alueellisia palveluita
vahvistamalla.
Tavoitteena on yritysten auttaminen oman innovaatio- /
keksintöprosessin luomisessa ja erilaisten tekijän- ja teollisoikeuksien
merkitysten hahmottamisessa omassa liiketoiminnassaan.
Hankkeessa tuotetaan vertailumenetelmä erilaisten avoimen koodin
lisensseihin perustuvien ohjelmistojen valitsemiseksi yritysten käyttöön
sekä kannustetaan ja ohjeistetaan alueen yrityksiä erilaisissa avoimeen
koodin lisensseihin liittyvissä teknisissä ja liiketoimintaan liittyvissä
ongelmissa sekä IPR- kysymyksissä.
Esimerkkinä toteutetaan myös avoin sensoriverkkoprotokolla ja luodaan
liiketoimintamalli, joka mahdollistaa alhaisen kynnyksen langattomiin
sensoriverkkoihin perustuvan liiketoiminnan aloittamiseksi Open Source
-pohjalta.
Avoin lähdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelmien tuottamis- ja
kehitysmenetelmiä, jotka antavat käyttäjälle mahdollisuuden muokata
ohjelman lähdekoodia omien tarpeidensa mukaisesti.
IPR, Intellectual Property Rights – immateriaalioikeudet (aineettomat
oikeudet)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Hankkeen tavoitteet
- tuottaa vertailumenetelmä ja kriteerit, joita käyttäen voidaan vertailla
lähdekoodin ohjelmistoja – omien ohjelmistojen liiketoiminnan
perustaksi ja/ tai työkaluiksi yrityksen tai yhteisön omaan tarpeeseen.
- yritysten kannustaminen avoimen lähdekoodin alustojen käyttöön ja
uusien innovatiivisten mallien käyttöönottoon
- soveltaa vertailumenetelmiä olemassa olevaan ohjelmistoon ja siihen
perustuvaan liiketoiminnan kehittämiseen
- hanke tukee langattomien sensoriverkkoprotokollien kaupallisen
soveltamisen
Kohderyhmät
Keski-Pohjanmaan alueen ohjelmistoja tuottavat yritykset sekä
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian
yksikön osaamisen ja langattoman sensoriverkkoprotokollaan
perustuvien liiketoimintojen kehittäminen.
Toteutus ja tehtävät toimet
- kartoitetaan alueen IPR- osaamisen kehittämistarpeita, pyritään
määrittelemään palveluiden alueellinen tavoitetaso. Kartoitetaan
olemassa olevat avoimen lähdekoodin lisenssivaihtoehdot ja niiden
vaikutukset erilaisiin liiketoimintamalleihin. Selvitetään avoimeen
lähdekoodiin liittyviä liiketoimintamalleja ja niiden hyötyjä.
- suunnitellaan ja valmistellaan IPR-palvelupaketti alueen yrityksille.
Palvelupaketti sisältää IPR-tietopaketin ohella kohdeyritysten
keksintö-/innovaatioprosessin arvioinnin tai vaihtoehtoisesti
selvityksen ja peruskeksintö-/innovaatioprosessin luonnin
kohdeyritykselle. Valmiin palvelupaketin tarjoaminen (WP4)
yrityksille suunnitellaan yhdessä Kokkolanseudun kehitys Oy:n ja
Kaustisen seutukunnan kanssa
- avoimen lähdekoodin ohjelmisto yrityksen asiakasratkaisuissa on
houkutteleva vaihtoehto edellyttäen, että valinta on onnistunut.
Selvitetään eri menetelmät yritykselle soveltuvan avoimen
lähdekoodin ohjelmiston valintaan.
- esimerkkitapauksissa sovelletaan WP2:ssa mainittua palvelupakettia
2-5 kohdeyritykseen (projektin voimavarat ja casen laajuus
huomioon ottaen). Lisäksi suunnitellaan liiketoiminta ja lisenssimalli
avoimeen koodiin perustuvalle ohjelmistolle, tässä tapauksessa
CiNet-sensoriverkkoprotokollaohjelmistolle, joka myös toteutetaan
avoimen LGPL-lisenssin alaisena

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Vaikutukset
- alueen IPR:iin liittyvän osaamisen lisääminen
- selvittää alueen IPR osaamiseen liittyvän tarpeen laajuus ja
vaativuus.
- luoda tarpeiden pohjalta palvelutoimintamalli IPR asioihin
- autetaan (keskisuuria) yrityksiä luomaan oma IPR strategia ja
toimintamalli
- tuotetaan vertailumenetelmä erilaisten avoimen koodin lisensseihin
perustuvien ohjelmistojen valitsemiseksi yrityksen käyttöön.
- kannustetaan ja ohjeistetaan alueen yrityksiä erilaisissa avoimeen
koodin lisensseihin liittyvissä teknisissä ja liiketoimintaan liittyvissä
ongelmissa.
- yhtenä casena tuotettu avoin sensoriverkkoprotokolla mahdollistaa
alhaisen kynnyksen langattomiin sensoriverkkoihin perustuvan
liiketoiminnan aloittamiseksi Open Source - pohjalta.
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
203 991 €
kuntarahoitus
43 713 €
muu julkinen rahoitus
14 570 €
yritysraha
29 142 €
yhteensä
291 416 €
Kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle
henkilöstökustannukset
171 300 €
ostopalvelut
34 200 €
matkakustannukset
11 200 €
kone- ja laitehankinnat
14 872 €
vuokrakustannukset
11 000 €
toimistokulut
2 175 €
yleiskustannukset
32 098 €
luontoissuoritukset
14 571 €
yhteensä
291 416 €
Kokonaiskustannusarviosta Centrian osuus on 11 % ja Chydeniuksen 89
%.
Centrian omarahoitusosuus hankkeeseen on 1 645 euroa ja
Chydeniuksen 12 925 euroa.
Hankkeen kuntarahoitus on Kaustisen seutukunnan osalta esityslistan
lähettämishetkellä avoin, Kosek Oy on tehnyt myönteisen
kuntarahapäätöksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Rahoittajan/puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Pohjois-Suomen EAKR – ohjelman toimintalinjalta 2
/ Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen.
Käsittely: Todettiin, että Kaustisen seutukunnan johtoryhmä
käsittelee kuntarahoituksen omalta osaltaan 28.5.
Mikäli Kaustisen seutukunta ei lähde hankkeeseen mukaan hakija
tarkistaa rahoitussuunnitelman.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi
Pohjois-Suomen EAKR – ohjelman toimintalinjalta 2 /
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen.
Maakuntahallitus 17.6.2013 § 91
Hakijat ja rahoitus
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria
AMK hakevat rahoitusta COPRA- EAKR-hankkeelle. Maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristö on 30.4.2013 kokouksessaan hyväksynyt
hankkeen toteutettavaksi EAKR-hankkeena Pohjois-Suomen EAKRohjelman toimintalinjalta 2/ Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuoden 2013 rahoitusta.
Hankeen kokonaiskustannusarvio on 291 416 euroa, johon EAKR:n ja
valtion tuki on yhteensä 203 991 euroa. Vuoden 2013 kustannusarvio on
88 405 euroa, johon EAKR:n ja valtion tuki on 62 580 euroa.
Hankkeen pysyvät vaikutukset, eli miten juurrutetaan pysyväksi
toiminnaksi ja miten toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen
jälkeen:
- hanke auttaa yrityksiä luomaan omat innovaatio/keksintöprosessinsa
ja ymmärtämään prosessin merkityksen.
- tuloksena syntyy alueellinen IPR- palvelumalli ja – tietopaketti.
- tuotetaan vertailumenetelmä erilaisten avoimen koodin lisensseihin
perustuvien ohjelmistojen valitsemiseksi yrityksen käyttöön
- kannustetaan ja ohjeistetaan alueen yrityksiä erilaisissa avoimeen
koodin lisensseihin liittyvissä teknisissä ja liiketoimintaan liittyvissä
ongelmissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankesuunnitelman mukaan hankkeeseen on arvioitu osallistuvat 14
yritystä ja neljä muuta organisaatiota ja hankkeen tavoitteena on luoda
kaksi uutta työpaikkaa.
Ohjausryhmä
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Marita Mutka ja Ismo Hakala
Centria AMK:n edustajat, Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitosta, Sami
Viljanen Kosek Oy:stä, Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta, sekä
yritysedustajat.
Kustannusarvio ajalle 1.5.2013 – 31.12.2013
(Hankkeen kokonaistoteuttamisaika on 1.5.2013 – 30.4.2015)

52 505 €
11 200 €
3 600 €
4 372 €

Henkilöstökustannukset
ostopalvelut
matkakustannukset
hankinnat
hankkeen piloteissa tarvittavat laitteistot

vuokrakustannukset
toimistokulut
muut kustannukset/yleiskustannukset
luontoissuoritukset

3 100 €
675 €
9 953 €
3 000 €

yritysten hankkeelle tekemä työ

kustannukset yhteensä

88 405 €

Rahoitussuunnitelma ajalle 1.5.2013 - 31.12.2013
EAKR ja valtion osuus
62 580 €
Kosek
10 326 €
Kaustisen stk
3 084 €
Chydenius, omarahaa
3 475 €
yksityinen rahoitus
4 470 €
luontoissuoritus, työ
4 470 €
yhteensä
88 405 €
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää EU/EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
kustannuksista kuitenkin enintään 62 580 € ja lisäksi KeskiPohjanmaan liitto varautuu myöntämään hankesuunnitelman
mukaisesti 70 % EAKR:n ja valtion tukea hankkeen hyväksytyistä
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään yhteensä
203 991 euroa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3. Edellytyksenä on, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten
riittävä myöntämisvaltuus ja että muut kirjanpitoon tulevat
rahoituserät toteutuvat hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti
viimeistään 30.4.2015.
4. hyväksyy hankkeelle esitetyn ohjausryhmätahojen kokoonpanon ja
nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Yritysten sisällä keksinnöt ja ideat syntyvät usein oman toiminnan
ohessa ja oman henkilöstön toimesta, mutta mahdollisista idean
kaupallisen ja suojauksen tavoista, kuten patenteista, tavaramerkeistä ja
tekijänoikeuksista tai tuotekehitykseen liittyvistä sopimuksista ei ole
tietoa, eikä aiheutuvista kustannuksista suhteessa hyötyyn ole tietoa.
Tämän hankkeen avulla alueen yrityksiä ohjastetaan ja kannustetaan
luomaan omat innovaatio ja keksintöprosessinsa, sekä hahmottamaan
erilaisten tekijän- ja teollisoikeuksien merkitystä omassa
liiketoiminnassaan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 23.3.2015 § 23
Copra - hankkeen tavoitteena on immateriaalioikeuksiin liittyvän
osaamisen lisääminen hankkeen kohdealueen yrityksissä,
yritysneuvojien keskuudessa sekä Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksessa että Centria ammattikorkeakoulussa.
Tavoitteena on yritysten kannustaminen avoimen lähdekoodin alustojen
käyttöön, oman lähdekoodinsa avaamiseen sekä uusien innovatiivisten
mallien käyttöönottoon liiketoiminnan rakentamisessa niiden päälle.
Tämä jatkorahoituspäätösesitys koskee Copra - hankkeen vuoden 2014
suunniteltua rahoitusta. Hanketta toteuttavat Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius ja Centria AMK yhdessä.
Hankkeen myöhäisen aloituksen vuoksi hanketoteutus on suunnitellusta
aikataulusta noin kolme kuukautta jäljessä.
Hankesuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti
järjestäen IPR – workshop-tilaisuuksia, tiedottamista,
ideakahvilatoimintaa ja muita tapahtumia, joissa asiantuntijoita
Jyväskylän yliopiston Innovaatiopalveluista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen henkilöstö on perehtynyt IPR- ja avoimen lähdekoodin
materiaaleihin ja kasvattanut tietämystään näissä asioissa
Yritysvierailut ja yritysneuvottelut ovat osa hankkeen toimintaa.
Hankkeessa on tehty toimenpiteitä vertailumenetelmän ja kriteerien
laadintaan, joita käyttäen voidaan vertailla avoimen lähdekoodin
ohjelmistoja.
Tuensaaja on jättänyt rahoittajalle hankkeen ohjausryhmän ja rahoittajan
edustajan hyväksymän hankkeen lopputoimia koskevan
toimintasuunnitelman, joka kuvaa hankkeen lopputoimenpiteitä.
Suunnitelmassa esitetään hankkeen tavoitteet ja niitä vastaava työpaketit,
joissa kuvataan resurssien käyttö. Hankkeeseen tehdään
toimintasuunnitelman mukainen kustannusarvion muutos.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta
Perustelu myönteiselle jatkorahoituspäätökselle:
Hankkeessa tehtävien IPR- selvitystöiden kautta yliopistokeskuksen
osaaminen kasvaa, ja tietoisuus leviää. Tämä avaa uusia laajempia
mahdollisuuksia yhteistyöhön yritysten ja muiden organisaatioiden
kesken.
Keski-Pohjanmaan yrityksiä voidaan opastaa oikeaan suuntaan ja
jatkotoimenpiteisiin IPR- asioita koskevien ongelmien selvittämiseksi.
Kustannusarvio
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus myöntää Copra- hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta 70 %
hankkeen toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin
enintään 102 781 €
Tämä päätös mukaan lukien hankkeelle on myönnetty yhteensä 165 361
euroa EAKR:n ja valtion rahoitusta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2015
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TUOTOS2015 /EAKR-HANKE, JATKORAHOITUS

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 24
Hakija
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/ KeskiPohjanmaan aikuisopisto,
Päärahoittaja
Keski-Pohjanmaan liitto
Ohjelma ja TL
Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma, TL 2 /
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden
vahvistaminen
Toteutusalue
Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat
Toteutusaika
1.8.2011 - 31.12.2014
Hankekäsittely
1. Sihteeristön myönteinen lausunto 29.8.2011/§61
2. Maakuntahallitus on hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannusarvion
ja rahoitussuunnitelman, 330 000 euroa, johon EAKR:n ja valtion
rahoitusta on 237 600 euroa.
3. rahoituspäätös EAKR:n ja valtion osuus 44 000 euroa/
maakuntahallitus 9/2011 26.9.2011/§ 95
4. rahoituspäätös EAKR:n ja valtion osuus 110 000
euroa/maakuntahallitus 9/2012 24.9.2012/§ 135
5. muutospäätös 9.1.2013 /kustannusarvion muutos /kehittämisjohtajan
päätös
§ 1/2013
6. muutospäätös 19.12.2013/hankkeelle myönnetty vuoden
jatkoaika/kehittämisjohtajan päätös § 28/2013
7. jatkorahoitus 51 200 euroa 26.11.2014/maakuntajohtajan päätös 46 §
8. jatkorahoitus 19 800 euroa 6.2.2015/ Maakuntajohtajan päätös 4 §
Tuotos 2015 hankkeen tavoitteena on uuden tuotantotekniikan
käyttöönoton ja soveltamisen edistäminen ja kehittäminen alueen
tuotannollisissa pk-yrityksissä tuotantotekniikan osaamis- ja
oppimisympäristön kautta. Ympäristö rakennetaan alueen vene- sekä
kappaletuotantoon nojaavan pk- teollisuuden sekä puutuotealan
tarpeisiin. Hanke edesauttaa kehittämisyhteistyötä koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa.
EAKR ja valtion rahoitus
kuntien rahoitus
yksityinen rahoitus
yhteensä

237 600 €
32 400 €
60 000 €
330 000 €

Kuntarahoitus: Kosek Oy:n osuus 17 024 euroa, Kaustisen seutukunta
1 792 euroa, hakijan, Keski-Pohjanmaan aikuisopiston osuus 13 584
euroa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2015
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Kehittämisjohtajan /hankkeen yhteyshenkilön Kaj Lyyskin esitys:
Hankkeen avulla on yritysyhteistyön ja yritysten pilottihankkeiden
avulla rakennettu modernia oppimisympäristöä oppilaitoksen ja yritysten
yhteiskäyttöön. Hanke ei edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan vaan
yritysyhteistyö pilottihankkeissa on vaatinut enemmän aikaa
alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Jatkorahoituspäätös tarvitaan
toteuttamaan puualan laitehankintaa varten, hankinta tarvitaan
oppimisympäristön täydentämiseksi. Hankintaa on viivästyttänyt
yritysyhteistyön kannalta sopivan kapasiteetin omaavan laitteen
määrittely. Hankinta tukee oleellisesti aikuisopiston tulevien
opetusmenetelmien sisällöllistä uudistumista.
Tätä rahoituspäätöstä koskeva vahvistus on alustavasti tehty
maakuntajohtajan päätöksillä 26.11.2014 ja 5.2.2015, koska kyse on
ohjelmakauden 2007-2013 hankkeesta, korjaus tehdään hallintolain 8 §:n
mukaan tällä päätöksellä. Virheen korjaaminen ei johda asianomaisen
kohtuuttomaan lopputulokseen.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Tuotos 2015- EAKR hankkeelle vahvistetaan EU/EAKR:n rahoitus, joka
on 72 % hankkeen hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista, enintään
yhteensä 71 000 euroa.
Tämä päätös mukaan lukien hankkeelle on myönnetty yhteensä 225 000
euroa EAKR:n ja valtion rahoitusta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Maakuntahallitus 3/2015

21.5.2013/§23
14.6.2013
17.6.2013/§ 88
23.3.2015/§ 25

25 §

Sivu
76

KASVUINNO, jatkoajan ja kustannusarvion muutoshakemus
Hakija:
Osatoteuttajat:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Esitetty toteuttamisaika:
Eura hakemusnumero:

Lestijärven kunta/ Kaustisen seutukunta
Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy,
Kannuksen kaupunki
P-S EAKR toimenpideohjelma
TL 1: Yritystoiminnan edistäminen
1.1.2013-31.12.2014
820023

Kaustisen seutukunta on jättänyt Keski-Pohjanmaan liitolle
KASVUINNO -hakemuksen 1.2.2013. Hankkeen valmistelu on vielä
kesken, mutta se haluttiin tuoda yhteistyöryhmään esiteltäväksi jo
ennakkoon.
Mihin tarpeeseen hakija projektilla hakee ratkaisua?
Keski-Pohjanmaan yrityspalvelut innovaatioiden edistämiseen, kasvun
tukemiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen ovat hajanaisia ja
osittain heikkoja. Projektissa nämä palvelut kootaan yhteistyöverkoston
kanssa näkyviksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi. Maakunnan
elinkeinoelämän kehittämisessä tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä
kehitysyhtiöiden välillä ja ko. projektia toteuttavat kaikki maakunnan
kehitysyhtiöt yhdessä.
KASVUINNO – hankkeen keskeinen tehtävä ja tavoite:
 Keskipohjalaisten yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn,
verkostoitumisen ja kansainvälistymisen lisääminen
 Uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien löytyminen alueen
yrityksille
 Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallin luominen
Keski-Pohjanmaalle
 Yrityksille suunnattujen kasvu -, innovaatio - ja
kansainvälistymispalvelujen kehittäminen.
KASVUINNO – hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaisesti ja
koordinoidusti keskipohjalaisia yrityksiä. Hanke tulee tekemään
yhteistyötä muiden alueella toteutettavien yritysten kehittämis- ja
koulutushankkeiden kanssa. Kehitysyhtiöillä on tieto kaikista alueella
toteutettavista hankkeista ja siten valmius sovittaa yhteen projektien ja
muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi ELY- keskuksen, palvelut
toisiinsa yritysten kehittymistä parhaiten hyödyntävällä tavalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Projekti hyödyntää mm. seuraavia alueella toimivia EAKR- ja ESR –
projekteja: Kase Yrityskehitys, Innokas, Start Up, Protek, TUTE,
TUOTOS, Suurhankkeiden verkostokoordinaattori.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan
maakunnan pienet ja keskisuuret yritykset toimialoista riippumatta sekä
aloittavat ja toimivat yrittäjät. Painotus on erityisesti kasvuhakuisissa,
innovatiivisissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä.
Suunniteltu käsittelyaikataulu
21.5.2013 hanke-esittely Maakunnan yhteistyöryhmälle
14.6.2013
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittely
17.6.2013 maakuntahallitus (ehdollisena, odottaen MYR- päätöstä)
kesäkuussa MYR kirjallinen menettely
Kehittämisjohtaja Petri Jylhä esittelee MYRrissä KASVUINNOhankkeen.
Puheenjohtajan esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä
1) merkitsee kuullun hanke-esittelyn tiedoksi
2) hyväksyy, että hankkeen varsinainen MYR käsittely toteutetaan
tarvittaessa kirjallisella menettelyllä
Käsittely:
Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta esitteli hankkeen. Jylhän esittelyssä
nousi esille mm. seuraavaa:
hankkeen taustalla mm. 300 yritykselle tehty kysely ja sen pohjalta
nousseet tarpeet
-

-

-

esimerkiksi innovaatioista 96 % syntyy käytäntölähtöisesti
hankekokonaisuus jakautuu kahteen osaan: ELY- keskukselta haettavaan
yrityskohtaiseen osioon sekä liitolta haettavaa (joka nyt esittelyssä)
keskeistä yhteistyö, verkostoituminen ja kaikkien olemassa olevien
voimavarojen (eri rahoituslähteet ja osaaminen) ja palveluiden
täysimääräinen hyödyntäminen
osaamista haetaan myös alueen ulkopuolelta (kansallista ja kansainvälistä)
mukaan hankkeeseen otetaan 50 aktiivista ja eteenpäin pyrkivää yritystä
liitolta haettavan osion kokonaiskustannukset 660 250 €
o EU+valtio
400 000
o kunnat
260 250
o yksityinen
0
hanke elää ajassa ja on muokattavissa tarpeita vastaavaksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Yhteistyöryhmän jäsenten kommenteissa nousi esille mm. seuraavaa:
miten muissa kaupungeissa, esim. Oulussa Kasvuinno –hanketta
vastaavat palvelut hoidettu
-

-

-

o esim. Business Oulussa yksistään kv asiantuntijoita 26
miten hanke suhteutuu Yritys Suomeen?
o toteutus alueilla käsi kädessä (Yritys Suomi konseptilla ei omaa
rahapussia)
ELYjen konsultointityökalua ollaan uudistamassa; K-P hyödyntänyt hyvin
myös nykyisiä palveluita
Pohjanmaan maakunnille laaditussa innovaatiostrategiassa toivottu liittojen
resussoivan/rekrytoivan kunkin ½ henkilöä strategian jalkauttamiseen– ko.
hanke vastaus osittain tähän
erityisesti resurssia tarvitaan yrityksille tarjottavien palveluiden (joita on jo
runsaasti tarjolla) käytön aktivointiin
kaivattaisiin vielä K-P:n oman maakunnan strateginen osio laadittuun
yhteiseen innovaatiostrategiaan
tarvitaan myös reippaasti yhteistyötä yli maakuntarajojen
myös systemaattinen edunvalvontapaperi puuttuu vielä maakunnasta

Yhteistyöryhmän päätös: Maakunnan yhteistyöryhmä
1) merkitsi kuullun hanke-esittelyn tiedoksi

2) hyväksyi, että hankkeen varsinainen MYR käsittely toteutetaan
tarvittaessa kirjallisella menettelyllä
--Sihteeristö 14.6.2013
Hakija/päätoteuttaja
Osatoteuttajat:

Lestijärven kunta/ Kaustisen seutukunta
Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy,
Kannuksen kaupunki
Ohjelma:
Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelma
Toimintalinja:
TL 1: Yritystoiminnan edistäminen
Esitetty toteuttamisaika: 1.6.2013 – 30.4.2015 (muutettu)
Kokonaiskustannusarvio: 660 250 €
Eura hakemusnumero:
820023
KASVUINNO-EAKR hanketta esitetään rahoitettavaksi PohjoisSuomen EAKR-ohjelmasta toimintalinjasta 1,yritystoiminnan
edistäminen.
Miten hanke edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman
tavoitteita?
Kasvuinno- hankkeen tavoitteina on yrityspalveluiden innovaatioiden
edistäminen, yritysten kasvun tukeminen ja kansainvälistymisen
edistäminen, sekä yhteistyöverkostojen rakentaminen. Hankkeen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö
Maakuntahallitus 6/2013
Maakuntahallitus 3/2015

14.6.2013
17.6.2013/§ 88
23.3.2015/§ 25

Sivu
79

tavoitteet ovat yhtä Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman TL1:n tavoitteiden
mukaisia.
Tuettava toiminta kohdistuu Keski-Pohjanmaan maakunnan pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin toimialoista riippumatta, sekä aloittaviin että
toimiviin yrityksiin.
Hankkeen valintakriteerit toteutuvat ohjelma-asiakirjan mukaisesti, 1)
tukee yritysten kilpailukyvyn parantumista ja kasvua 2) edistää pkyritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille 3) edistää yritysten
verkostoitumista 4) vahvistaa yritysten kestävää kehitystä ja
innovaatiotoimintaa
Miten hanke edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten
ohjelmien tavoitteita?
Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan Maakuntaohjelmaa ja siihen liittyvää
toteuttamissuunnitelmaa vuodelle 2013. Hankkeen suunnittelussa on
hyödynnetty Maaseutustrategian ja Kansainvälistymisstrategian
valmistelua, hankkeella pystytään välittömästi toteuttamaan ko.
strategioiden tavoitteita. Hanke toteuttaa soveltuvin osin vuonna 2009
laadittua Innovaatiostrategiaa.
Hanke toteuttaa Kaustisen seutukunnan uudistettavassa
kehittämisohjelmassa, Kannuksen uudistettavassa kehittämisohjelmassa
ja Kokkolan elinkeinostrategiassa asetettuja tavoitteita.
Hankkeessa kehitettävät uudet menetelmät, palvelut ja
toimintatavat
Hankkeen uusia tuotteita ovat keskipohjalaisille pk-yrityksille soveltuvat
innovaatioiden edistämisen, kasvun tukemisen ja kansainvälistymisen
valmiuksia parantavat toimintamallit sekä niihin liittyvät
kehittämispalvelut.
Hankkeessa kehitetään maakunnan yrityspalveluverkoston käytänteitä,
jotka liittyvät julkisen sektorin yrityspalveluverkoston yhteistyöhön ja
toimintatapaan käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistämisessä.
Yhteistyöverkoston toimintaa kehitetään toimimaan
palvelukokonaisuutena, myös suhteessa yksityisen sektorin
yrityspalvelutoimijoihin.
Hankkeen pysyvät vaikutukset ja miten toimintaa jatketaan
hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen pysyvänä vaikutuksena osallistuvien yritysten
kehittämistoiminta jatkuu hankkeessa saadun kokemuksen, osaamisen ja
yhteistyökumppaneiden pohjalta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Tulokset tuottavat lisäarvoa maakunnallisen innovaatioympäristön edelleen
kehittämiseksi perustettavien työryhmien ja luotujen palvelukokonaisuuksien
myötä.

Hankkeen kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle 1.6.2013- 30.4.2015
henkilöstökustannukset
437 500 €
ostopalvelut
120 000 €
matkakustannukset
49 560 €
kone- ja laitehankinnat
10 000 €
vuokrakustannukset
19 950 €
toimistokulut
19 740 €
muut kustannukset
3 500 €
kustannukset yhteensä
660 250 €
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
EAKR- ja valtion rahoitus
400 000 €
Kannuksen kaupunki
86 750 €
Kosek Oy
86 750 €
Kaustisen seutukunta
86 750 €
rahoitus yhteensä
660 250 €
Hanke on esitelty Maakunnan yhteistyöryhmälle 21.5.2013 ja MYR on
hyväksynyt, että hankkeen varsinainen MYR- käsittely toteutetaan
tarvittaessa kirjallisella menettelyllä.
Rahoittajan/puheenjohtajan esitys:
Sihteeristö hyväksyy hankkeen toteutettavaksi Pohjois-Suomen EAKR –
ohjelman toimintalinjalta 1, hankkeen julkinen tuki ylittää 400 000
euroa, hanke viedään maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn
kirjallisella menettelyllä.
Päätös:
Maakuntahallitus 17.6.2013 § 88
KASVUINNO- hanke on lokakuun 2012 teemapohjaiseen ideahakuun
jätetty hakemus, tarkennusten jälkeen hanketta hakevat yhteishankkeena
Kaustisen seutukunta, Kannuksen kaupunki ja Kosek oy.
Hankkeen henkilöstökustannukset 437 500 euroa, on 66 % hankkeen
kokonaiskustannuksista, hankkeessa tulee toimimaan
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

projektipäällikkö
sihteeri, osa-aikaisena
kolme yrityskehittäjää

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Ostopalvelut 120 000 €, eli ulkopuolisilta palvelutuottajilta on arvioitu
ostettavan:
-

asiantuntijapalvelut selvityksiin ja yritysverkostojen kehittämiseen
palvelujen kehittämisen verkostovalmennus
tiedotus, markkinointi, www ja viestintäpalvelut

Toteuttajat, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunta ja Kosek Oy
osallistuvat hankkeeseen omarahoitusosuudella, kukin 86 750 eurolla.
Hakijat ovat laatineet yhteistyösopimuksen. Hakijoiden välinen sopimus on
yksityisoikeudellinen sopimus, jonka vähimmäisehdoista on säädetty
rahoitusasetuksen 21 §:ssä.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankesuunnitelman mukaan hankkeeseen on arvioitu osallistuvan 50
yritystä ja viisi muuta organisaatiota. Hankkeen tavoitteena on luoda 25
uutta työpaikkaa ja yksi uusi yritys.
Ohjausryhmä
Hankkeelle on asetettava ohjausryhmä, jossa on edustajat
suunnitelmassa esitetyistä tahoista. Ohjausryhmään on nimitettävä
rahoittajaviranomaisen edustaja asiantuntijaksi. Ohjausryhmän
tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa hankkeen toimintaa ja
rahoituksen käyttöä. Ohjausryhmän kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa,
jotka numeroidaan juoksevasti ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan
rahoittajaviranomaiselle tiedoksi. Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti
hankkeen toiminnasta eivätkä ohjausryhmän päätökset tai kannanotot
sido oikeudellisesti rahoittajaviranomaista eikä tuensaajaa.
Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ja jäsenten lisäksi työhön
kutsua asiantuntijoita.
Kasvuinno -hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan
mukaan edustajat seuraavista tahoista:
Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY -keskus
toteuttajien edustajat
yritysten edustajat
Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry
Asiantuntijajäsen: Innovaatiopalveluiden/-rahoituksen
osaajaorganisaatio (esim. TEKES)
Asiantuntijajäsen: Kansainvälistymisen osaajaorganisaatio, esim.
VIEXPO
Hankkeen kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle 1.6.2013- 30.4.2015
henkilöstökustannukset
437 500 €
ostopalvelut
120 000 €
matkakustannukset
49 560 €
kone- ja laitehankinnat
10 000 €
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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19 950 €
19 740 €
3 500 €
660 250 €

vuokrakustannukset
toimistokulut
muut kustannukset
kustannukset yhteensä

Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
EAKR- ja valtion rahoitus
400 000 €
Kannuksen kaupunki
86 750 €
Kosek Oy
86 750 €
Kaustisen seutukunta
86 750 €
rahoitus yhteensä
660 250 €
Hankkeen rahoituspäätös tehdään ehdollisena, edellyttäen että sihteeristö ja
maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyvät hankkeen toteutettavaksi EAKRhankkeena Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Sihteeristön päätös tehdään
14.6.2013.

Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman, edellyttäen, että MYR on hyväksynyt hankkeen
toteutettavaksi EAKR- hankkeena Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta
2. myöntää EU/EAKR ja valtion rahoitusta 60,6 % hankkeen toteutuneista
kustannuksista kuitenkin enintään 400 000 €, edellyttäen MYR:n päätöstä.
3. hyväksyy hankkeelle esitetyn ohjausryhmätahojen kokoonpanon ja nimeää
hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.

Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle: Kasvuinno EAKR-hankkeen
avulla yritysten kehittämispalvelut kehittyvät asiakaslähtöisemmiksi,
innovatiivisuutta, kansainvälistymistä ja kasvua paremmin tukeviksi.
Alueella tarjottavien kehittämispalvelujen parantumisen myötä yritysten
kilpailukyvyn tasoa voidaan nostaa pidemmällä aikavälillä.
Tulevan ohjelmakauden yritysrahoituksen erityisteema on
kasvuhakuisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.
Tällä hankkeella tähdätään alueellisen palvelukonseptin tuottamiseen
tulevalle ohjelmakaudelle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 23.3.2015 § 25
Kannuksen kaupunki, Kosek Oy ja Lestijärven kunta Kaustisen
seutukunta, Kannuksen kaupunki ja Kosek Oy ja ovat jättäneet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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muutoshakemuksen koskien Kasvuinno - hankkeen jatkoajan
myöntämistä 30.6.2015 saakka.
Tuensaajien esitys ja perustelut jatkoajan hakemiselle:
Keski-Pohjanmaalla tarjottavien yritys- ja innovaatiopalveluiden
toimintamallit ovat tällä hetkellä muutoksessa. Muutokset ovat
tapahtuneet / tapahtumassa muutaman kuukauden sisällä, joten alueella
on akuutti tarve varmistaa palveluiden tarjontaa ja luoda niille uusia
toimintamalleja.
KASVUINNO – hanke mahdollistaa kehittämistyön nopean
käynnistämisen ja resursoinnin, mutta se edellyttää hankkeen
toimintasuunnitelman muuttamista tilanteen mukaiseksi ja palveluiden
kehittämistyön toteuttamista alkuperäistä suunnitelmaa ja aikataulua
muokaten.
Keskeiset kehittämisen painopisteet ovat:
Yritysten innovaatiopalveluprosessien ja -toimintamallien kehittäminen
- Viestinnän tehostaminen: Keskipohjalaisten innovaatiopalvelujen
esilletuominen
- Pk-yritysten kasvun edellytykset rahoitusnäkökulmasta -selvitys
- Keski-Pohjanmaan KasvuOpen -konseptin pilotointi
Toimintasuunnitelmassa esitetyt projektin kehittämistyön painopisteet
ovat vaativia ja samalla erittäin ajankohtaisia ja tarpeellisia
kehittämistehtäväkokonaisuuksia maakunnan kehittämispalvelujen ja
yritysten näkökulmasta.
Tapahtuneiden muutosten johdosta tarvittavan kehittämistyön
toteutuksen aikataulu on kuitenkin erittäin haastava projektin
alkuperäiseen toiminta-aikaan nähden. Alueen toimijat ovat esittäneet
mahdollisuutta väljempään aikatauluun, jolloin esimerkiksi
kehittämistyössä mukana olevien henkilöiden mahdollisuudet osallistua
prosessiin paranevat.
Pidemmällä ajanjaksolla tehtävä työ parantaa kehittämistyön laatua ja
syvyyttä monin tavoin sekä laajentaa aikaansaatavia palvelukonsepteja ja
-kokonaisuuksia.
Hankkeessa pilotoitavan KasvuOpen -tapahtuman lopputilaisuus
järjestetään kesäkuussa. Jatkoajan myötä projektipäällikkö pystyy
osallistumaan tapahtuman järjestelyihin. Tapahtumasta saatavat
kokemukset voidaan hyödyntää täysimääräisesti palveluiden
kehittämiseksi.
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Keskeiset toimenpiteet projektin jatkoajalla:
- Innovaatiopalveluiden kehittämistyötä, kasvurahoitusselvitystä ja
julkaisun laadintaa jatketaan kesäkuulle asti
- KasvuOpen – tapahtuman lopputilaisuus ja projektin
loppuseminaari järjestetään kesäkuussa
- Projektipäällikkö jatkaa työtään 30.6.2015saakka,
yrityskehittäjien työ päättyy 30.4.2015
- Toiminta päätetään 30.6.2015 mennessä.
Jatkoajan hakeminen ja uusi toimintasuunnitelma on hyväksytty
ohjausryhmän kokouksessa 12.3.2015 § 36.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Hankkeen yhteyshenkilön esitys:
Tuensaajille, joiden EAKR-hankkeiden toteutusajat päättyvät vuoden
2015 puolella, on hankepäätöksen yhteydessä TEM:n alkuperäisen
ohjeistuksen mukaisesti annettu tiedoksi, että ohjelmakauden 2007-2013
hankkeiden toteutusaika päättyy viimeistään 30.4.2015.
Tuensaajien yhdenmukaisen kohtelun vuoksi, voidaan katsoa, että myös
Kasvuinno -hankkeen tulee päättyä 30.4.2015.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Siirretään asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Ennen seuraavaa kokousta maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja
neuvottelevat hankkeen toteuttajan kanssa mahdollisesta jatkoajan
myöntämisestä hankkeelle
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KOHTAAMO
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1.Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.3.2015-28.2.2017
Kokonaiskustannusarvio: 314 420 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Hanketta on valmisteltu jo pitkään tutustumalla Suomessa toteutettuihin
yrityshautomo ja kiihdyttämö hankkeisiin ja niissä saavutettuihin
tuloksiin. Suurin osa yrittäjistä työskentelee yksin, eikä verkostomaista
työskentelyä juuri ole. Tämä vaikuttaa suoraan yrittäjän jaksamiseen,
osaamiseen ja haluun kehittää yritystään. Hankkeen avulla saadaan
yrittäjät kohtaamaan keskenään ja näin löytämään uusia yhteistyön
muotoja, tapoja tuottaa yhteisiä palveluja tai tuotteita sekä hyötymään
yhteisistä toimitiloista.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan
pienyrityksissä ja luoda näin uusia työpaikkoja. Kasvun edellytyksiä
luodaan perustamalla pienyrittäjien oma yhteisö KOHTAAMO, joka
toimii paitsi yhteisenä toimitilana, myös yrittäjien oppimisalustana.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeessa luodaan perinteisten yrityspalveluiden rinnalle uusia tapoja
ja rakenteita kehittää yrityksiä. Hankkeen tuloksena Kokkolaan syntyy
yrittäjäyhteisö, joka edesauttaa jäsentensä kasvua ja kehitystä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen pienyrittäjät.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1)
2)
3)
4)

Kohtaamo –infran luominen (tilat ja puitteet)
Kohtaamon järjestäytyminen ja markkinointi
Yhteisöllisyyden luonti Kohtaamoon
Kohtaamon siirtäminen yrittäjäyhteisölle
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Määrälliset tavoitteet
Uudet tuella aikaansaadut pk-yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan tuen seurauksena
Pk-yritykset, joissa merkittävä tuella aikaansaatu liikevaihdon kasvu
tai henkilöstön lisäys*
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat *
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset

3
2
10
10
20

Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen pääpaino ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.
Hankkeeseen ei valita yrittäjiä sukupuolivalikoivasti.
Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen





Taloudellinen kestävyys
o Hanke edesauttaa erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävää
kehitystä vahvistamalla pienten yritysten kasvuedellytyksiä ja se
mahdollistaa myös uusien yritysten syntymisen. Yrittäjäyhteisön
tuloksena syntyy uusia aineettomia tuotteita ja palveluita jäsenille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
o Hanke edistää yrittäjäyhteisön jäsenten työhyvinvointia ja
jaksamista

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kohtaamoa ei synnytetä hakijalle (KOSEK) tai alueen muille kehittäjille
vaan yrittäjille. Siksi hanke alusta saakka pyritään rakentamaan siten,
että toiminta on mahdollisimman helppo siirtää yrittäjille. Tämä tehdään
mm. rakentamalla hankkeen hallinto siten, että hankkeelle perustetaan
oma johtoryhmä vastaamaan Kohtaamon toiminnasta ja tähän
johtoryhmään osallistetaan Kohtaamo yrittäjät. Johtoryhmässä yrittäjät
oppivat käytännön tasolla mitä Kohtaamon pyörittäminen edellyttää.
Hankkeessa pilotoidut (onnistuneet) kokeilut on siirrettävissä osaksi
KOSEKin yrityspalvelua.
Kustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate
Yhteensä

108 000
91 000
89 500
25 920
314 420

Hakijan esittämä rahoitussuunnitelma (€)
EU+valtio
Kunnat (omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

220 052
78 650
15 718
314 420

70 %
25 %
5%
100 %
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Hankkeen omarahoitusosuus käsitellään Kosekin hallituksessa
18.2.2015.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua – ja työstä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta (TL 1, erityistavoite 1.1.) edellytyksellä, että
hankkeen omarahoitusosuutta koskeva päätös on myönteinen. Rahoittaja
varaa oikeuden tarkistaa vielä hakijan rahoitussuunnitelmassa esittämiä
rahoitussuhteita.
Perustelu: Hankkeen avulla luodaan alueelle verkostomainen yrittäjien
yhteisö, joka tukee yritysten kasvua ja kehitystä. Hankkeen avulla
aikaansaadaan uudenlaista vertaistukea sekä kumppanuutta yritysten
arjen pyörittämiseen. Uusi pilottimainen toimintaympäristö,
KOHTAAMO mahdollistaa myös pk-yritysten uuden liiketoiminnan
kehittämisessä, erikoistumisessa sekä verkostomaisessa yhteistyössä.
KOHTAAMO –hankkeen tarjoamassa toimintaympäristössä yrityksille
tarjotaan useita eri toimintamalleja ideoiden ja innovaatioiden
edistämiseksi ja kaupallistamiseksi, oman osaamisen lisäämiseksi,
uusien kumppaneiden tapaamiseen, oman toiminnan ongelmien
ratkaisemiseen sekä mahdollisien uusien sijoittajien kohtaamiseen.
KOHTAAMO –hanke mahdollistaa ns. ”hautomomallin” aloittaville
yrityksille, jotka pystyvät heti toiminnan suunnitteluvaiheessa
verkostoitumaan jo toiminnassa olevien yritysten kanssa.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisesti.
--Maakuntahallitus 23.3.2015 § 26
Tämä rahoituspäätösesitys koskee Kohtaamo- hankkeen
kokonaistoteuttamisajan rahoitusta.
Hankkeen kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa on muutettu
sihteeristön käsittelyn jälkeen.
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty 2.2.2015.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskus
Keski-pohjanmaan yrittäjät ry
Firmaxi
Kokkolanseudun kehitys Oy
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Osallistujayritysten edustajat
Rahoittajan yhteyshenkilö
Kustannusarvio ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
palkat
108 000
ostopalvelut
91 000
muut kustannukset
89 500
flat rate /prosenttimääräinen
korvaus 24 %
25 920
yhteensä
314 420
Hankkeessa toimii yksi kokoaikainen projektipäällikkö.
Ostopalveluihin sisältyy hankkeen toiminnan kannalta tarvittavat
asiantuntijapalvelut, markkinointi, tiedottaminen, toimitilojen
sisutustoimet ja Kohtaamo - tapahtumat.
Tilojen vuokrat ja kalusto sisältyvät kustannuspaikkaan – muut
kustannukset.
Tuensaajalle maksetaan maksetuista hyväksytyistä palkkakustannuksista
prosenttimääräisen korvauksena 24 %.
Tulot koostuvat vuokratuloista.
Rahoitussuunnitelma ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
EAKR ja valtio
220 052
Kosek Oy
78 650
yksityinen
15 718
yhteensä
314 420 €
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan
pienyrityksissä ja näin luoda uusia työpaikkoja. Kasvun edellytyksiä
luodaan perustamalla pienyrittäjien oma yhteisö.
KOHTAAMO toimii yhteisenä toimitilana, myös yrittäjien
oppimisalustana. Kohtaamon myötä yrittäjien liiketoimintaosaaminen ja
yhteistyö muiden yrittäjien kanssa kehittyy, osaaminen ja uskallus
lisääntyy.
Synnyttää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten
omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään, kuntoaan ja
toimintakykyään.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko toteuttamisajalle 1.1.2015 - 31.12.2016.
2) myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta hyväksytyn
rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 220 052 euroa.
3) hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
suunnittelija Tiina Harjunpään.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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AKTIVOI
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus- osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 785 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on rakennettu pitkälti korjaavan
toiminnan näkökulmasta. Painopisteen muuttaminen ennaltaehkäisevään
suuntaan tunnistetaan, mutta työvälineet siihen ovat vielä varsin
puutteelliset. Kansainvälisten tutkimusten mukaan fyysisestä
inaktiivisuudesta on tullut suuri terveysriski maailmanlaajuisesti. Paras
keino hallita sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavia kustannuksia on
lisätä ihmisten toimintakykyisiä elinvuosia. Fyysisen aktiivisuuden
lisäämistä tarvitaan kaikissa ikäryhmissä. Nyt esitettävän hankkeen
taustalla ovat Kokkolan yliopistokeskuksen aikaisemmin toteuttamat
pääasiassa fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja mittaukseen liittyvät
tutkimus- ja kehittämishankkeet. Aktivoi –hankkeessa kohteena on
uusien palvelu- ja tuotekonseptien kehittäminen, joita ei ole
aikaisemmissa hankkeissa kehitetty. Uutena asiana on myös se, että tässä
hankkeessa otetaan koko ihmisen elämänkaari mukaan.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia palvelu- ja
tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin
ylläpitää terveyttään, kuntoaan ja toimintakykyään.
Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa Kokkolan kaupungin ja KeskiPohjanmaan asemaa aktivoivana maakuntana ja hyvinvointiteknologian
keskuksena.
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Hankkeessa pyritään kehittämään palvelu- ja tuoteratkaisuja, jotka
aktivoivat ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja
toimintakyvystään. Tällaisia ennaltaehkäiseviä ja fyysisesti aktivoivia
palvelu- ja tuoteratkaisuja on toistaiseksi kehitetty hyvin vähän.
Tärkeänä toimintatapamuutoksena, jota hankkeella haetaan, on liikunnan
nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
1) ihmiset, jotka ovat vaarassa passivoitua eivätkä liiku tarpeeksi
2) teknologia- ja palveluyritykset
3) julkiset organisaatiot

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Hanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen
1) Aktivoi 1 (kohderyhmänä koululaiset 13-18 v)
2) Aktivoi 2 (kohderyhmänä työikäiset 18-65 v)
3) Aktivoi 3 (kohderyhmänä seniorit 65+)

Keskeiset toimenpiteet osahankkeissa:
-

kuntokartoitukset ja mittaukset
interventioiden toteuttaminen
vaikuttavuuden arviointi pilottihankkeissa
palvelujen ja teknologian arviointi
tuote- palvelukonseptien kuvaamiset
kuva- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen

Hankkeessa ”elävänä laboratoriona” ja pilottiympäristönä toimivat niin
koulun oppilasryhmät, fyysisesti passiivista työtä tekevät työyhteisöt
kuin itsenäisesti kotona asuvat yli 65-vuotiaat.
Yritykset ja muut toimijat otetaan mukaan pilottihankkeisiin
kehittämään uusia tuotekonsepteja ja toimintamalleja. Yritykset ovat
osittain tiedossa, mutta uusia haetaan myös hankkeen aikana. Yritykset
ovat hankkeessa mukana kehittämässä palveluja eivätkä saa suoraan
liiketoiminnallista hyötyä tai valmiita tuotteita hankkeesta.
Määrälliset tavoitteet
Uudet tutkimus- tai t&k –työpaikat*
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin
osallistuneet yritykset*
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i –toiminnan
tai t&k&i –yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten kanssa*
Uudet innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai
palvelut
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristössä yhteistyötä tekevät
yritykset
Horisontaaliset periaatteet (sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys)
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat miehiin ja naisiin samalla tavalla.
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet
osallistua hankkeeseen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

4
10
3

3
5
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Hankkeen vaikutukset kestävään kehitykseen




Taloudellinen
kestävyys/aineettomien
tuotteiden
ja
palveluiden
kehittäminen: Hankkeessa luodaan erityisesti uusia palvelu- ja
tuotekonsepteja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus: Hanke edistää
erityisesti ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Tavoitteena on siirtää hankkeessa saadut tulokset yrityksiin, kuntiin ja
käytäntöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Tuotekehittely
hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksissä on jatkuvaa toimintaa ja tätä
kautta tulokset tullaan hyödyntämään hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen kohteena olevaa toimintaa tullaan jatkamaan ja hyödyntämään
myös yrityskonsortion ja julkisten kumppaneiden jatkuvassa
yhteistoiminnassa.
Kustannusarvio
Palkkakustannukset
Ostopalvelu
Muut kustannukset
Flat rate 24 %
Yhteensä

579 757
28 100
38 000
139 143
785 000

Rahoitussuunnitelma
EU+valtio
Kunnat
- Kosek
- Kokkolan kaupunki
Muu julkinen rahoitus (omarahoitus)
Yksityinen rahoitus
Yhteensä

549 500
157 000

70 %
20 %

39 250
39 250
785 000

5%
5%
100 %

Kosek on tehnyt hankkeen kuntarahasta myönteisen päätöksen.
Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee hankkeen kuntarahan 9.2.

Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta, ehdolla että hankkeen kuntarahoitus
kokonaisuudessaan varmistuu. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 €, hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
hyväksyttäväksi.
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Perustelu: Hanke tukee täydellisesti Keski-Pohjanmaan maakunta- ja
hyvinvointistrategiaa, jossa korostetaan erityisesti nuorten
ennaltaehkäisyn, työikäisten työssäjaksamisen ja ikääntyvien ihmisten
terveyden vaalimisen tärkeyttä omaehtoisin keinoin. Hanke luo
valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen.
Hyvinvointiteknologian yritykset ovat tiiviisti mukana hankkeen tulosten
hyödyntämisessä ja saavat luotettavaa käytännön kokemusta ja
tutkimusaineistoa käyttöönsä.
Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupunginhallituksen päätös 9.2.
hankkeen kuntarahaosuudesta on ollut myöteinen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
--MYR 6.3.2015 § 4
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta edellä esitetyin perustein.
Yhteistyöryhmän päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
--Terttu Korte poistui esteellisenä § käsittelyn ajaksi.

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 27
AktiVoi- hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on synnyttää uusia
palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin
mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään, kuntoaan ja toimintakykyään.
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty 10.2.2015.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi:
Kokkolan kaupungin edustajat
Kokkolanseudun kehitys Oy:n edustaja
Osallistujayritysten edustajat
Kokkolan yliopistokeskuksen edustajat
Rahoittajan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö, joka toimii esittelijänä ja sihteerinä
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Tämä rahoituspäätösesitys koskee vuosien 2015 ja 2016 rahoitusta,
vuoden 2017 jatkorahoituspäätös tehdään maakuntajohtajan päätöksellä,
edellyttäen että hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Kustannusarvio ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
palkat
361 643
ostopalvelut
21 000
muut kustannukset
31 000
flat rate /prosenttimääräinen
korvaus 24 %
86 795
yhteensä
500 438 €
Ostopalveluihin sisältyy hankkeen toiminnan kannalta tarvittavat
asiantuntijapalvelut, sekä markkinointi- mainos ja ilmoituskustannukset.
Toimintakykymittausten tekemiseen tarvittavat koneet ja laitteet
sisältyvät kustannuspaikkaan – muut kustannukset.
Tuensaajalle maksetaan maksetuista hyväksytyistä palkkakustannuksista
prosenttimääräisen korvauksena 24 %.
Hankkeessa toimivan viiden osa-aikaisen tehtävänkuvat on
hankearviointipalaverissa käyty läpi.
Rahoitussuunnitelma ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
EAKR ja valtio
350 306
Kokkolan kaupunki
70 061
Kosek Oy
30 027
Kokkolan yliopistokeskus
25 022
yksityinen rahoitus
25 022
yhteensä
500 438 €
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu korjaavan
toiminnan näkökulmasta. Painopisteen muuttaminen ennaltaehkäisyn
suuntaan tunnistetaan, mutta työvälineet siihen ovat puutteellisia.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttaman AktiVoi hankkeen tavoitteena on toteuttaa kolme osahanketta, joissa
painopisteenä on ennaltaehkäisevien toimintamallien ja palvelujen
kehittäminen.
Hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja,
jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja
toimintakykyään.
Hankkeessa annetaan mahdollisuus hyvinvointi- ja
terveysteknologiayrityksille sekä kunto- ja kuntoutusalan
palveluyrityksille osallistua eri osahankkeisiin, jossa kohderyhmänä ovat
koululaiset, työikäiset ja seniorit.
Näissä osahankkeissa yrityksillä on mahdollisuus testata omia
tuotteitaan ja palvelujaan innovatiivisessa asiakaslähtöisessä
ympäristössä Living Lab toimintamallin avulla.
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Tavoitteena on kehittää laajempia ennaltaehkäiseviä palvelu- ja
tuotekokonaisuuksia, joiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta
voidaan seurata.
Toimintamallit ja uudet palvelukonseptit syntyvät eri toimijoiden
vuorovaikutuksessa, jossa huomioidaan asiakkaiden ja yhteiskunnan
tarpeet, markkinat ja teknologia yhtäaikaisesti.
Lisätietoja antaa aluekehittämissihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus:
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko toteuttamisajalle 1.1.2015 - 31.12.2017.
2) myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta vuosien 2015 ja
2016 rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 350 306 euroa.
Hankkeen jatkorahoitus myönnetään erikseen maakuntajohtajan
päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt hankesuunnitelman
mukaan.
3) hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 23.3.2015 § 28
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 23.1.-20.3.2015
2. Annettu 20.2.2015 Halsuan kunnalle lausunto Kirkonseudun
pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksesta
3. Lähetetty 19.2.2015 Ympäristöministeriölle lausunto aluerakenteen
ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 – ALLI työn
raporttiluonnoksesta
4. Annettu 24.2.2015 Kaustisen kunnanhallitukselle lausunto
asemakaavan muuttamisesta Kaustisen kunnan kansanopiston kaavaalueen korttelissa 603
5. Annettu 24.2.2015 Kaustisen kunnanhallitukselle lausunto
asemakaavan muuttamisesta Kaustisen kunnan kirkonseudun
Hankikosken kaava-alueen korttelissa 41
6. Annettu 18.2.2015 Ympäristöministeriölle lausunto
maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevaan
selvitykseen
7. Lähetetty 13.3.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunto Suomi
tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa -selvityksestä
8. Tuotos 2015- hankkeen loppuraportti
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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KESKI-POHJANMAAN STRATEGISET TAVOITTEET 2015-2018 /
SEMINAARIOSIO
Keski-Pohjanmaan liitossa käynnistetään vuoden 2016 talousarvion ja
vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman valmistelu jo kevään 2015
aikana. Samassa yhteydessä uudistetaan maakuntaliiton omaa strategiaa
määrittelemällä uuden maakuntastrategian pohjalta kärkitavoitteet
vuoteen 2020 saakka sekä toimenpiteet ja mittarit vuosille 2016-2018.
Lisäksi on tarpeen päivittää edunvalvontasuunnitelmat ja voimassaolevat
tavoitteet vuodelle 2015.
Seminaarikokouksessa 23.3.2015 on käsittelyssä seuraavat näkökulmat:
1) Biolaakso, korkeakoululähtöinen tutkimus- ja kehitystyö ja kemia
Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkenä.
- Kokkolan yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko
- Suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
2) Kaustisen seutukunnan näkökulma aluestrategioihin.
- Kehittämisjohtaja Petri Jylhä
3) Maakuntaliiton strategiaprosessi ja alueelliset yhteistyöstrategiat
sekä Centrian toimiluvan tilannekatsaus.
- Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula
Maakuntahallituksen kevään 2015 myöhemmässä kokouksessa tulee
käsittelyyn mm. Kokkolan seudun uusi elinkeinostrategia,
edunvalvontaohjelma ja maakuntaliiton strategiaprosessien tarkempi
arviointi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyt tiedoksi ja päättää
strategiaprosessin jatkovaiheista.
Päätös:
Hallitus merkitsi seminaariosion ohjelman tiedoksi.
---
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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 15-16,18-21, 28-29
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 17, 22-27

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
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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