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47 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 47
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kivistön ja Kaija
Ojanperän.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kivistön ja Kaija Ojanperän.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 48
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan
edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan jos hallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi..
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa
eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia.
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 24.4.2014
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät
muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole
estettä ja päättää panna ne täytäntöön;
3§
4§
5§
6§

Arviointikertomus vuodelta 2013
Vuoden 2013 tilinpäätös
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2030
Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKKEIDEN
KIIREELLISYYSJÄRJESTYS 2015-2018

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 49
Ohjeet perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä ja
rahoitussuunnitelman valmistelusta v. 2014 (OKM/27/511/2013)
määrittää kohdassa Rahoitussuunnitelmaesitys vuosille 2015-2018, että
aluehallintovirasto laatii toiminnan järjestäjiltä saatujen ehdotusten
perusteella luettelot aluehallintovirastojen toiminta-alueella
rahoitettaviksi ehdotettavista oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntatoimen
perustamishankkeista niiden arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä.
Oppilaitoshankkeiden osalta aluehallintovirasto laatii esityksen
maakunnan liiton laatiman kiireellisyysjärjestyksen pohjalta. Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon Itä-Suomen
alueen ylläpitäjien rahoitussuunnitelmaan ehdottamista oppilaitosten
perustamishankkeista ja laatinut luettelon Itä-Suomen
aluehallintoviraston ja luettelon Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueella rahoitettavaksi ehdotettavista
hankkeista.
Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat toimittaneet ehdotuksensa
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan 2015-2018 vuoden 2013
loppuun mennessä Pirkanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut yhteenvedon
Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan,
Pohjanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnan liitoille rahoitussuunnitelmaan esitetyistä hankkeista ja
kunkin maakunnan liiton tulee toimittaa laatimansa
kiireellisyysjärjestykset toukokuun 30. päivä 2014 mennessä asian
jatkovalmistelua varten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle,
Tampereen toimipaikkaan.
Kiireellisyysjärjestys laaditaan yleissivistävän koulutuksen hankkeista
(perusopetus, lukio ja taiteen perusopetus). Lisätietoja LSSAVIn alueella
olevista hankkeista antaa ylitarkastaja Erja Metsäranta puh. 0400
419 078.
Koulutuksen perustamishankkeiden suunnitelma vuosille 2014-2017 on
luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivuilla.
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Oppilaitosrakentamiseen vuodelle 2012 osoitetut määrärahat supistuivat
todella merkittävästi 30 miljoonasta eurosta 8 miljoonaan euroon koko
maassa. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueelle osoitettiin
määrärahaa 2 miljoonaa euroa (viiden maakunnan alueelle yhteensä).
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 13.12.2012 rahoitussuunnitelman.
Vuodelle 2013 on osoitettu 12 miljoonaa euroa, vuodelle 2014 5
miljoonaa euroa, vuodelle 2015 7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2016 6,6
miljoonaa euroa. Näistä Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueelle
jakautuu 23 % koko maan oppilasmäärien suhteesta.
Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto on toivonut mahdollisimman
läpinäkyvää prosessia hakemusten käsittelyssä sekä kohteisiin
perehtymiskäyntien yhteensovittamista.
Keski-Pohjanmaan liitto kiireellisyysjärjestyksenään esittää
maakuntahallituksen kokouksen 19.5.2013 mukaisesti seuraavaa
(vihreällä rahoitussuunnitelmaan 2015-2018 käsiteltävät uudet
hankkeet):
Vuosi 2015
Perho, Perhon keskuskoulu, pk (toteutus v. 2015-2017, kustannusarvio
1 670 000 €).
Vuosi 2016
Ei hankkeita.
Vuosi 2017
(Kokkolan Chydeniuksen hanke alla on OKM vahvistetussa
rahoitussuunnitelmassa vuosilla 2014-2017: Kokkola, Chydeniuksen
koulu, ur. (toteutus v. 2017, kustannusarvio 2 100 000 €; lisätietona
kirjattu ylläpitäjän ehdotus kustannusarvio 8,2 milj.€).
Kustannusarviota on tarkennettu joulukuussa 2013. Koulu suunnitellaan
2-sarjaiseksi 1-6 vuosiluokkien kouluksi.
Ei uusia hankkeita.
Vuosi 2018
Kokkola, Jokilaakson koulu, pk.
(toteutus v. 2018-2019, kustannusarvio 3 706 000€).
Kokkola, Kirkonmäen koulu, ur.
(toteutus v. 2018-2019, kustannusarvio 6 319 000€).
Kokkola tarkentaa rakentamissuunnitelmaa näiden hankkeiden osalta
syksyllä 2014.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6945 997,
sähköposti: anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esityksen perustelujen mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun lausunnon koskien KeskiPohjanmaan oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestystä
vuosille 2015-2018
---
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KAINUUN, KESKI-POHJANMAAN JA POHJOIS-POHJANMAAN
LIIKENNESTRATEGIAN (KAKEPOLI) SEURANTARAPORTIN JA
KÄRKITEHTÄVIEN PÄIVITYS 2014

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 50
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen
liikennestrategia KAKEPOLI on laadittu vuonna 2011 yhteistyössä
maakunnan liittojen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa ja vahvistettu
yhteisesti allekirjoitetulla aiesopimuksella. Vuoden 2014 KAKEPOLI
päivitys on valmistunut. Siinä päivitetään vuonna 2013 laadittua
seurantaraporttia kärkitehtävien etenemisen tilasta ja strategian
vaikutuksista sekä suunnittelun että toteutuksen tasoilla. Seurannan
lisäksi vuoden 2014 päivitetyiksi kärkitehtäviksi asetettiin yhteiset
päivitetyt kärkitehtävät, yhteisesti tavoiteltavat kärkihankkeet ja todettiin
yhteisten käynnissä olevien kärkihankkeiden tilanne. Maakunnittain
listatut muut kärkitehtävät päivitettiin myös.
Keski-Pohjanmaan osalta päivitykseen osallistuivat Keski-Pohjanmaan
liiton aluesuunnittelija Janna Räisänen, Kokkolan kaupungin
liikenneinsinööri Jukka Harju sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
edustajat. Keski-Pohjanmaan liitossa järjestettiin KAKEPOLI
päivityksen valmistelun aikana alueidenkäytön työryhmä MALLIn
liikenneaiheinen kokous, johon kutsuttiin myös Kaustisen seutukunnan
sekä Keski-Pohjanmaan yrittäjien ja Pohjanmaan kauppakamarin
liikennevaliokuntien edustajat. Lisäksi päivitettyjä taulukkoluonnoksia
tarkasteltiin alueidenkäytön työryhmä MALLIn muissa kokouksissa
päivityksen kuluessa.
Liikennestrategian yhteisten kärkitehtävien ja kehittämistavoitteiden
osalta edistymistä on tapahtunut ja nähtävissä etenkin suunnittelun ja
suunnitelmien valossa. Liikenneinfrastruktuurin rahoituksen saatavuus ja
sen niukkuus on osaltaan vaikuttamassa toteutumisen etenemiseen.
Tiukasta rahoituskehyksestä huolimatta päivityksen yhteydessä nähtiin
tarpeelliseksi siirtää toteutuksessa olevia väylähankkeita kärkitehtävistä
seurattaviin käynnissä oleviin hankkeisiin. Keski-Pohjanmaan osalta
Pohjanmaan rata ja välillisten vaikutusten kautta myös Ylivieska–Iisalmi
ratayhteyden liikennöintiedellytysten parantaminen kuuluvat näihin
hankkeisiin. Maakuntien viisi yhteistä kärkitehtävää ovat pyöräilyn
laatukäytävät, joukkoliikenteen palvelutaso sekä kaupunkiseuduilla että
liityntäliikenteessä, lentoasemien vuorotarjonnan kehittäminen,
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä
perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen. Tavoitteellisiin yhteisiin
kärkihankkeisiin listattiin Keski-Pohjanmaata koskien valtatien 8 Vaasa–

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

19.5.2014 § 50

162

Kokkola–Oulu yhteysväli, Kokkolan meriväylän syventäminen sekä
Kokkolan ratapihojen kehittäminen.
Keski-Pohjanmaan omina muina kärkitehtävinä listasimme:
- vt 8:n vaiheittaisen parantamisen väillä Kokkolan kiertoliittymä–
Haavistonkangas (Kajaanintie, vt28 liittymä),
- henkilöliikenteen matkaketjujen kehittyminen, Kokkolan
matkakeskuksen toteutuminen sekä Kokkola–Pietarsaaren lentoaseman
toimintaedellytyksiä parantavan infrastruktuurin kehittäminen,
- Kokkolan ratapihojen ja Ykspihlajan radan kehittäminen sekä
risteyssillan rakentaminen Pohjoisväylän kohtaan, yhdistettyjen
kuljetusten terminaalin kehittäminen,
- kantatien 63 kehittäminen välillä Evijärvi–Kaustinen ja
- valtatien 13 Kokkola–Äänekoski kehittämisselvityksessä todettujen
kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttaminen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2014 KAKEPOLI
liikennestrategian seurantaraportin ja kärkitehtävien päivityksen.
Päätös:
Hallitus merkitsi vuoden 2014 KAKEPOLI liikennestrategian
seurantaraportin ja kärkitehtävien päivityksen tiedoksi.
---
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ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO- LIIKENNE- JA
YMPÄRISTÖKESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA
2014–2018

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 51
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue
on pyytänyt kannanottoa Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta (TLS)
vuosille 2014–2018. TLS:an on koottu Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tavoitteet
Liikennepoliittisessa selonteossa linjatun väylänpidon mukaisesti
jatkuvasti kiristyvissä raameissa. Suunnitelma sisältää vuonna 2014
toteutettavat tiehankkeet, vuoden 2014 ylläpito-ohjelman sekä
maanteiden talvihoitoluokituksen kartat sekä merkittäviä
rahoituspäätöstä odottavia tiehankkeita ja ajankohtaiset Liikenneviraston
vesiväylä- ja ratahankkeet.
Keski-Pohjanmaan liiton lausunto:
Tiestön tilan kehitys ja tulevaisuuden näkymät
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus huomio TLS:ssa hyvin tiestön tilan
kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä kuvatessaan väistämättömät
ongelmat, joita väylänpitoon osoitettavien varojen niukkuus ja
ostovoiman heikentyminen ovat jo aiheuttaneet ja jatkossa vaikutukset
tulevat vielä korostumaan marginaalisesta tasokorotuksesta huolimatta.
Tienpidon jatkuvasti kurjistuneessa rahoitustilanteesta huolimatta on
pidettävä mielessä, että tieverkon hyvä kunto ja toteutuva hoitotaso ovat
edellytyksenä kunnissa toimiville elinkeinoille. Elinympäristöjen
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat puolestaan jalankulun ja
pyöräilyn edellytykset. Nykyisessä tilanteessa täysin toteuttamatta
jäävien rakenteellisten turvallisuutta lisäävien kevyen liikenteen
väyläinvestointien kohdalla voisi mahdollisuutena olla tutkia ja toteuttaa
perinteisiä liikenneväyliä keveämpiä ja sitä kautta edullisempia
vaihtoehtoja turvalliseen autottomaan liikkumiseen tieliikenteen rinnalla.
Liikenneverkkojen luokittelun uudistamisen yhteydessä tulisi pitää
silmällä maakunnallisesti merkittävän keskeisen liikenneverkon
yhteysvälien palvelutasoa. Keski-Pohjanmaalla on nykyisestään
parantamisen varaa maakunnan kuntakeskusten välisissä yhteyksissä
korostuneesti silloin, kun yhteysväli on seututie -tasoinen väylä.
Kuntakeskusten välinen liikennöinti on maakunnassa edelleen turvattava
tarvittaessa nostamalla tiekohtaista luokitustasoa nykyisestä palvelutason
parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Taajamien asemakaava-alueilla
olevien maanteiden muuttaminen kaduiksi tulee Keski-Pohjanmaan
liiton näkemyksen mukaan toteuttaa siten, että tienpidossa kertynyttä
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korjausvelkaa ei kohdisteta ylläpitovastuun siirron yhteydessä
kohtuuttomasti kaduiksi muutettavia liikennealueita vastaanottaville
kunnille.
Liikennejärjestelmän kehittäminen
Liikennejärjestelmätyön muuttuessa investointikeskeisestä
asiakaslähtöiseksi paranee resurssien kohdentuminen oikealle sektorille.
Infrastruktuurin kunnossa ollessakaan ei liikennesuorite eri matka- ja
kuljetusmuotoja yhteen sovittamatta toteudu aina tavoitteellisesti.
Tieliikennejärjestelmien kokonaisuudessa ei saa kuitenkaan sokeutua
toimialuerajoihin. Liikenneverkot, logistiset kuljetusketjut ja matkaketjut
ylittävät hallinnollisia rajoja eikä rajojen sisälle yksisilmäisesti rajoittuva
suunnittelu edistä toimintaympäristön edellytyksiä kestävästi. KeskiPohjanmaan osalta tienpidon ja liikenteen suunnitelma jättää
huomioimatta liikennejärjestelmätyön yhteydessä KAKEPOLI
-liikennestrategian. Keski-Pohjanmaan liitto näkee yhteisesti Kainuun,
Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa valmistellun
liikennejärjestelmätyön vahvuutena ja strategiassa yhdistyvän kahden
ELY-keskuksen alueella erinomaisena mahdollisuutena pureutua
laajemmalla näkökulmalla kuljetus- ja matkaketjujen pullonkauloina tai
muutoin kehityksen esteenä oleviin kohteisiin sekä yhteisesti mutta
samanaikaisesti myös maakunnittaisesti tarkastella ajankohtaisimpia
kärkitoimenpiteitä.
KAKEPOLI on laadittu vuonna 2011 yhteistyössä alueen maakunnan
liittojen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja myös EteläPohjanmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneviraston kanssa ja sen
kärkihankkeiden toteutuma on päivitetty vuonna 2013. Vuoden 2014
päivitys on juuri valmistunut ja siinä asetettiin vuoden 2011
kärkihankkeiden toteutumisen seurannan lisäksi sekä yhteisesti päivitetyt
että maakunnittain tarkastetut kärkitehtävät ja tavoitteelliset
toimenpiteet. Keski-Pohjanmaan liiton näkemys on, että yhteisesti
solmitun aiesopimuksen mukaisesti KAKEPOLI sisältöineen tulisi
huomioida myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen TLS:ssa. KeskiPohjanmaalla ylimaakunnallisena yhteistyönä tuotettu liikennestrategia
toimii yhtä lailla lähtötietona maakuntakaavan ja maakuntaohjelman
päivityksessä kuin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen muiden
maakuntien, joiden osalta liikennejärjestelmäsuunnitelmat on TLS:ssa
huomioitu.
Tieliikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet Keski-Pohjanmaan
liitto näkee tärkeinä. Positiivinen huomio on, että TLS:ssa lähestytään
liikenneturvallisuutta laaja-alaisesti ja turvallisuuden toteuttamisen
keinovalikoima nähdään vaiheittaisena ja portaittain tilanteen mukaan
toteutettavina ratkaisuina. Joukkoliikenteen kehittämisen selvittäminen
ja uudet mahdollisuudet tukevat henkilöliikenteen matkaketjujen osalta
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erinomaisesti toiminnallisuuden parantumisen myötä Keski-Pohjanmaan
tuoreen maakuntastrategian tavoitetta kestävästi kehittyvästä
maakunnasta.
Tiestön parantaminen ja investointihankkeet sekä hoito ja ylläpito
Linjaus, jonka mukaisesti perustienpidon rahoituksella varmistetaan
maanteiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään
vilkasliikenteisten teiden nykyinen kunto, on hyvä mutta riittämätön.
Keski-Pohjanmaan maakunnan alueen ja laajemminkin Perämeren
rannikon elinkeinoelämän kehittymisen ja olemassa olon edellytysten
turvaamisen mahdollistaminen asettaa tienpidolle ja toimivien
yhteysvälien rakentamiselle haasteita, joihin on liikennesuunnittelussa ja
väylänpidossa pystyttävä vastaamaan. Vt 8:n varteen PohjoisPohjanmaalle Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala vaikuttaa
merkittävällä tavalla liikennöintitarpeisiin Kokkola–Oulu -yhteysvälillä
ja laajemminkin.
Tiehankkeita ja ylläpito-ohjelmaa 2014 kuvaavassa kartassa KeskiPohjanmaalle on osoitettu vain raskaan kuljetuskaluston mittojen ja
massojen nousun vuoksi ajankohtaisia sillan parantamishankkeita.
Tulevaisuudessa tarpeita tiestön kunnon tarkastamiselle tullee Kokkolan
eteläosaan ja Kaustiselle suunniteltavien kaivosten sekä maakuntaan
rakentuvien tuulivoima-alueiden kuljetustarpeiden myötä. Tienpidossa
niukan rahoituksen vuoksi yleistynyt pinnoitteiden jatkuva
paikkauskorjaus ei pitkällä tähtäimellä ole kestävä ratkaisu.
Keski-Pohjanmaalla talvihoitoluokitukset esitetään kartalta ja
karttakuvan selitteistä tarkasteltuna kohtalaisen riittävällä tasolla
nykyisellään. Hoitotason toteutuminen on kuitenkin II-alueella koettu
käytännön ongelmaksi. Lumipintainen, pistehiekoitettava ja
ongelmakeleillä täysin hiekoitettu tie on pohjoisissa oloissa normaalia
talvikeliä, mutta liikennöinti muuttuu tarpeettoman vaaralliseksi, jos
talvihoito ei toimi ajallaan.
Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita
Vt 8 Vaasa–Oulu -yhteysvälillä tehdyn selvityksen mukaiset
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta parantavat toimenpiteet on huomioitu
Keski-Pohjanmaan osalta merkittävinä rahoituspäätöstä odottavana
tiehankkeena. Vt 8:n läpikulku Kokkolan keskustan tuntumassa vaatii
lähiaikoina tehtäväksi ratkaisuja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.
Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä Kokkolan kiertoliittymä–
Haavistonkangas -välillä käynnistyvää tiesuunnitelman laadintaa.
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Vesiväylä- ja ratahankkeita
Liikennevirasto vastaa vesiväylä- ja ratahankkeiden toteuttamisesta.
Seinäjoki–Oulu -ratahanke parantaa pääradan välityskykyä ja valmistuu
näillä näkymin aikataulussaan vuonna 2017. TLS:ssa rahoituspäätöstä
odottavina hankkeina, joissa yleissuunnitelma on valmis, huomioidaan
Keski-Pohjanmaan osalta Kokkola–Ykspihlaja -radan II-vaiheen
toiminnan parantaminen sekä Kokkolan meriväylän syventäminen 14
metrin kulkusyvyyteen.
Lopuksi
Keski-Pohjanmaan liitto tukee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
linjauksia ja valintoja tiestön ylläpidon ja uudistamisen kohteiden osalta.
Samanaikaisesti toteamme nykyisen rahoituskehyksen olevan
riittämätön tieverkon palvelutason ylläpitämiseen. Korjausvelan jatkuva
kasvattaminen koetaan kestämättömäksi. Saavutettavuus on
elinkeinoelämälle merkittävä sijaintitekijä ja liikenneverkon
käytettävyyden määrittelee sen kunto, josta ilmaisemme huolemme.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen Tienpidon ja
liikenteen suunnitelmasta 2014–2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun lausunnon.
---
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KAUPALLISEN PALVELURAKENTEEN SELVITYS MAAKUNTAKAAVAN
AJANTASAISTAMISTA VARTEN

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 52
Keski-Pohjanmaalla kaupallinen palvelurakenne on päivitetty 3.
vaihemaakuntakaavassa sen hetkisten tarpeiden mukaisesti vaiheessa,
jolloin MRL:in valmisteltiin vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevaa
lakimuutosta. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli
nähtävillä ennen lakiuudistuksen 15.4.2011 voimaantuloa, joten
uudistuneen lain erityisiä sisältövaatimuksia (MRL 71 b §) ei ole
sovellettu kaavan vahvistamisessa. Uusien sisältövaatimusten mukaan
maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä vähittäiskaupan
suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella.
Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa rinnastetaan lain tarkoittamiin
vähittäiskaupan suuryksiköihin, eli yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruisiin vähittäiskaupan myymälöihin (MRL 71 a §), neljän vuoden
siirtymäsäännöksen täytyttyä. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksiköihin
luetaan kaikki hypermarketit, hypermarketkeskukset, suuret
supermarketit ja tavaratalot sekä kauppakeskukset, joiden lisäksi
16.4.2015 alkaen myös suuret erikoiskaupan yksiköt (esim. auto- ja
rautakauppa). Lisäksi vähittäiskaupan myymäläkeskittymiin sovelletaan
vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä säännöksiä silloinkin,
kun yksittäisen myymälän koko ei ylitä 2 000 k-m2, mutta keskittymä on
vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijoituspaikka on keskustaalue ja muille alueille niitä voidaan osoittaa vain kaupan laadulla
perusteltuna, jolloin sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on osoitettava
maakuntakaavassa (MRL 71 c §). Keski-Pohjanmaan maakuntakaava
vaatii tältä osin ajantasaistamista.
Keski-Pohjanmaalla on tehty kaupallisen palvelurakenteen selvitykset
vuosina 2002 ja 2008. Kaupan kaavoituksen ajantasaistamiseksi on
tarpeen päivittää kaupallisen palvelurakenteen selvitystä sekä
mitoituslaskelmaa. Samanaikaisesti Kokkolan kaupungilla on tarve
kaupallisen palvelurakenteen selvittämiseen kuntakaavoitukseen.
Kaupallisen palvelurakenteen selvitys käynnistetään tarkemman
suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Tähän liittyy Kokkolan
kaupungin ja Keski-Pohjanmaan liiton neuvottelussa oleva
kaavoitusasiantuntijan palvelusopimus, jolla varmistetaan kaavoituksen
eteneminen kaupan vaihekaavan ja maakuntakaavan
kokonaismerkintöjen osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

19.5.2014 § 52
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää kaupallisen palveluverkon
selvityksen valmistelun maakuntakaavan ajantasaistamista varten.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KAAVOITUSASIANTUNTIJAPALVELUJEN OSTO KOKKOLAN
KAUPUNGILTA

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 53
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena on vahvistaa organisaationsa
henkilöstöasiantuntemusta kaavoituksen, maankäytön ja liikenteen
suunnittelun sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisen
kysymyksissä. Liiton vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmassa on
päätetty käynnistää syksyllä 2014 maakuntakaavan kaupan vaihekaavan
tarkistaminen sekä maakuntakaavan kokonaismerkintöjen lain
muutoksista johtuva päivitystyö. Lisäksi liiton tavoitteena on lisätä
kaavoitusasiantuntemuksen yhteistyötä jäsenkuntien kanssa, ja samalla
vähentää ulkoisten konsulttipalvelujen käyttöä.
Keski-Pohjanmaan liiton aloitteesta asiasta on käynnistetty neuvottelut
Kokkolan kaupungin kanssa siten, että liiton kuntakaavatyöryhmässä
vuodesta 1994 lähtien jäsenenä ollut kaavoituspäällikkö Veli-Pekka
Koivu olisi käytettävissä tähän työhön.
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien 20152016 taloussuunnitelmassa on varauduttu maakuntakaavoituksen
uudistamiseen.
Sopimus kaavoitusasiantuntijan tehtävistä:
Laaditun kolmikantasopimusluonnoksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan
liiton osalta sitoumukset ovat:
1. Kaavoitusasiantuntijan tehtäviin ei perusteta vakanssia, vaan työ
tehdään ostopalveluna. Työn suorittamisesta pidetään tuntiseurantaa.
2. Keski-Pohjanmaan liiton tarvitsema työresurssi Koivun työajasta on
1.9.2014 alkaen enintään 50 % kokonaistyöajasta. KeskiPohjanmaan liitto sitoutuu ostamaan 50 % työosuuden Koivun työstä
Kokkolan kaupungilta kaavoitusasiantuntijan tehtäviin 31.8.2016
saakka.
3. Koivun työtilat sijaitsevat Keski-Pohjanmaan liiton tiloissa.
4. Keski-Pohjanmaan liiton tilaamien töiden osalta raportointi tapahtuu
maakuntajohtajalle.
5. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
ensisijaisesti Veli-Pekka Koivun, Kokkolan kaupungin teknisen
johtajan ja Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajan keskinäisessä
neuvottelussa. Mikäli sopimusneuvotteluissa ei päädytä
yksimielisyyteen, asia saatetaan Kokkolan kaupunginhallituksen ja
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätettäväksi.
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Keski-Pohjanmaan liitto voi käyttää ulkoista hankerahoitusta ja
Ympäristöministeriön kaavoitusavustuksia kaavoitusasiantuntijan
kustannusten kattamiseen. Kustannukset vuoden 2014 osalta ovat noin
2.700 €/kk, mutta vuosien 2015-2016 osalta avustukset kattavat noin
50 % kuukausikustannuksista.
Yksityiskohtaisempi henkilötason kolmikantasopimus esitetään
tarkemmin kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hyväksyä ostopalvelusopimuksen ja oikeuttaa
hallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan allekirjoittamaan
lopullinen kolmikantasopimus.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta pykälän 43
käsittelyn jälkeen, klo 10.45.
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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN AJANKOHTAISKATSAUS SEKÄ
KÄYTTÖKRITEERIT

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 54
Ajankohtaista
Aluekehityslainsäädäntö uudistui vuoden vaihteessa. Eduskunnan
päätösten mukaisesti on säädetty laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä laki alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014).
Lainsäädäntö ohjaa rakennerahastotoiminnan sekä kansallisen
maakunnan kehittämisrahoituksen (MKR) hallinnoinnista ja
rahoittamisesta.
Valtioneuvosto on hyväksynyt istunnossaan 30.4.2014 seuraavat
valtioneuvoston asetukset:
- valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
- valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
- valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien
kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
Asetukset ovat voimassa 1.5.2014 alkaen.
Suomen hallitus on keväällä 2014 kehysriihessä päättänyt kansallisen
maakunnan kehittämisrahan lakkauttamisesta vuodesta 2015 alkaen.
Näin ollen uusia myöntövaltuuksia ei maakunnan
kehittämisrahoitukseen tulla saamaan.
Keski-Pohjanmaan liitossa myöntövaltuus vuodelle 2014 oli 205 000
euroa. Huomioon ottaen aikaisempien vuosien valtuudet ja palautukset
myöntövaltuustilanne on tällä hetkellä reilut 330 000 ja sisällä olevia
hankehakemuksia on noin 180 000 euron edestä. Päätökset näistä
hankkeista tehdään vanhan lainsäädännön mukaisesti toukokuun aikana.
Jäljelle jäävän maakunnan kehittämisrahoituksen osalta tehdään
toukokuun aikana uuden lain ja voimaantulleiden asetusten mukaiset
muutokset ja päivittämistarpeet. Hankkeita otetaan sisään uusilla ohjeilla
ja lomakkeilla 1.6.2014 alkaen.
Liittyen hankkeiden päätöksentekoon ja tietojen päivittämiseen,
päivitetään myös lakien mukaiset käyttökriteerit ja maakuntahallituksen
linjaukset maakunnan kehittämisrahoituksen myöntämiselle.
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Maakunnan kehittämisrahan käyttökriteerit 1.5.2014 alkaen
Maakunnan kehittämisrahoitus perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) joka luo edellytykset
aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja
uudistumiselle sekä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle.
MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTTÖKRITEERIT
Maakunnan kehittämisrahan käyttökriteerit pohjautuvat lakiin alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) sekä
valtioneuvoston asetukseen alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (358/2014). Asetuksen
luvussa 2 pykälässä 4 määritellään alueellisen kehittämistuen
käyttökohteet. Maakunnan liitto voi myöntää rahoituslain 7§:n mukaista
alueellista kehittämistukea:
1) alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin
2) kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä
koskeviin kehittämishankkeisiin
3) muihin kehittämishankkeisiin alueen kehittämistavoitteiden
toteuttamiseksi
4) Suomen ja muiden maiden välisiin elinkeinopoliittisiin ja muihin
alueellista kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
5) ohjelmien toteuttajille alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014)
6§:n mukaisten ohjelmien hallinnointiin, joka voi käsittää
ohjelmarakenteiden tai ohjelma-alueen toimijoiden välisen
yhteistyön edistämistä, jos nämä toimenpiteet ovat ohjelman
mukaan hyväksyttyjä.
Kehittämishankkeeseen liittyvän investoinnin tulee olla välttämätön
kehittämishankkeen toteuttamiselle.
Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen
liiketoiminnan kehittämiseen.
Asetuksen (358/2014) luvussa 2 pykälässä 6 määritellään alueellisen
kehittämistuen enimmäismäärä:
- Alueelliseen kehittämistukeen liittyvässä kehittämishankkeessa
tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.
- Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on
enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.
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Keski-Pohjanmaan liiton tarkentavat linjaukset 1.5.2014 alkaen
Keski-Pohjanmaan liitto esittää maakuntahallitukselle tarkentavat
linjaukset maakunnan kehittämisrahan käyttöön. Valtioneuvoston
asetusta noudattaen, tarkennetaan edellä mainittuja linjauksia
hankerahoituksen suhteen.
Maakunnan kehittämisrahaa käytetään:
1. Esiselvitysrahoituksena, joka johtaa varsinaiseen rahoitukseen
muista rahoituslähteistä, taikka käytännön hanketoimintaan.
Tavoitteena on että hankkeet ovat pienimuotoisia, budjetiltaan
maksimissaan 30 000 euroa ja kestoltaan noin 6-12 kuukautta
2. maakunnan vetovoimaisuuden kannalta keskeisiksi katsottuihin
kehittämishankkeisiin, joiden budjetti ja kesto voi olla
esiselvityshanketta laajempi.
Maakunnan kehittämisrahaa EI käytetä:
- yksittäisten tapahtumien rahoitukseen
- yleisenä toimintatukena
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) merkitsee tiedoksi esitetyn ajankohtaiskatsauksen,
2) merkitsee tiedoksi lakiin ja asetuksiin perustuvat maakunnan
kehittämisrahan käyttökriteerit 1.5.2014 alkaen,
3) hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton tarkentavat linjaukset 1.5.2014
alkaen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 HAKUJEN KÄYNNISTÄMINEN
KESKI-POHJANMAALLA

Sihteeristö 16.5.2014 § 27
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
hakuosio (EURA2014) on avattu 5.5.2014, josta alkaen on ollut
mahdollista hakemuksia rakennerahasto-ohjelmaan jättää.
Edellä mainitun jatkuvan hakumahdollisuuden lisäksi KeskiPohjanmaalla on haluttu painottaa tiettyjä teemoja, jotka ovat joko
jääneet päättyvällä ohjelmakaudella paitsioon tai kaipaavat
erityishuomioita, ja järjestää näitä koskevan teemapohjaisen ideahaun.
Ideahaku on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.6.-8.8.2014.
Käydyissä alustavissa keskusteluissa sekä alueella toimivat ELYkeskukset (Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
Keski-Suomen ELY-keskus) ovat olleet K-P liiton ohella valmiita ao.
menettelyyn.
Juuri valmistuneen maakuntastrategian pohjalta Keski-Pohjanmaan liitto
esittää alustavasti seuraavia teemoja sihteeristön hyväksyttäväksi:
1) Yrittäjyyden edistäminen ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen,
mm.
- hautomotoiminnan käynnistäminen
- uusyrittäjyyttä tukevan palvelutoiminnan tukeminen
2) Kansainvälistymisen edistäminen, mm.
- kv. verkostojen luominen
- kv. liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
- alueen ja sen yritysten kv. valmiuksien lisääminen
- kv. tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden käynnistäminen
3) Työllisyyteen liittyen, mm.
- uudet (nopean) työllistämisen mallit/kokeilut
- työurien pidentäminen (nuoret ja ikääntyvät)
- oppisopimustoimenpiteiden edistäminen ja työpajamallin
aktivointi
4) Sähköisten palvelujen edistäminen, mm.
- maakuntaverkon hyödyntäminen niin julkisissa kuin yksityisissä
palveluissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 3/2014
Maakuntahallitus 5/2014

16.5.2014 § 27
19.5.2014 § 55
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5) Omavaraisuuden lisääminen/alueella olevien resurssien
hyödyntäminen, mm.
- energia ja luonnonvarat
- synergiaetujen lisääminen; mm. yhteiskäyttöisten laboratorioiden
ja tutkimusalustojen kehittäminen ja hyödyntämisen lisääminen
6) Muuta
Puheenjohtajan uusi esitys:
1. sihteeristö hyväksyy lähtökohtaisesti esillä olleet teemat,
2. teemahaun aloitusajankohdasta 1.6.2014 pidetään kiinni,
3. kuntarahoittajien (Kokkola, Kannus, Kase, Kosek) kanssa pidetään
vielä 12.5.2014 neuvottelu asiasta
4. kaikki ideahakuesitykset pyydetään toimittamaan liittoon
5. EURA2014 järjestelmään elokuun loppuun mennessä jätetyt
jatkuvan haun hakemukset otetaan käsittelyyn 15.9.2014 mennessä.
Sihteeristön päätös:
Hyväksyttiin puheenjohtajan uuden esityksen mukaisena.
---Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee sihteeristön päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja totesi, että ideahaku alkaa
1.6.2014 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

19.5.2014 § 56
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KESKIPOHJOLA-KOMITEAN JÄSENYYS

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 56
Keskipohjola-komiteaan kuuluu Ruotsin ja Norjan alueiden lisäksi
Suomesta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan
maakunnat. Suomen maakunnista vuoden 2015 alusta täysjäsenenä
jatkaa Pohjanmaa sekä Keski-Suomi ja Satakunta tukijäseninä. EteläPohjanmaa on jäämässä pois toiminnasta vuoden 2015 alusta.
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä niin
Merenkurkun kuin Pohjoisen alueen kautta yhteistyötä Ruotsiin ja
Norjaan. Tällä hetkellä olemme mukana Merenkurkun, Perämerenkaaren
ja Barents-keskuksen yhteistyössä sekä Botnia-Atlantica ja InterregNord EU-ohjelmissa.
Erityisesti Pohjanmaan maakunta sekä Keski-Suomi ovat esittäneet
toiveita Keski-Pohjanmaan liittymisestä Keskipohjola-komitean
jäseneksi jo vuonna 2014. Jäsenyyden esitetyt kustannukset KeskiPohjanmaan maakunnan väestöperusteilla olisi 6.600 €/vuosi, mutta
vuoden 2014 jäsenyys maksaisi tästä 50 %.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että
1. Keski-Pohjanmaan liitto anoo tässä vaiheessa Keskipohjolakomitean tukijäsenyyttä vuosille 2014-2015, ja että täysjäsenyydestä
päätetään syksyllä 2014 valmisteltavan vuosien 2015-2017
talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
2. kokousedustajiksi nimetään maakuntajohtaja ja yksi (1)
maakuntahallituksen nimeämä luottamushenkilöedustaja.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Hallitus nimesi
kokousedustajiksi maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan ja
maakuntahallituksen jäsenen Elina Tuikan.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISMENETTELY

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 57
Kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäädökset ohjaavat käytännön
päätöksentekoa niin, etteivät sidonnaisuudet pääse vaikuttamaan
yksittäisiin päätöksiin.
Nykyinen kuntalaki tai hallintolaki eivät velvoita sidonnaisuuksien
etukäteen ilmoittamista, mutta mikään ei estä vapaaehtoista menettelyä.
Asiaa on valmisteltu siten, että luottamushenkilöt ja tilivelvolliset
viranhaltijat täyttävät halutessaan sidonnaisuusilmoituslomakkeen ja ne
skannataan ilmoituksen tekijän suostumuksella liiton nettisivulle.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy edellä olevan sidonnaisuuksien
ilmoittamismenettelyn.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

19.5.2014 § 58
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MAAKUNTAJOHTAJAN SIVUTOIMILUPA (Centria ammattikorkeakoulu)

Maakuntahallitus 19.5.2014 §
Maakuntajohtaja on valittu Centria-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi huhtikuussa pidetyssä yhtiökokouksessa.
Valinnat on tehty nykyisen voimassaolevan lain mukaisesti.
Aikaisemmin puheenjohtajana toimi Kokkolan kaupunginjohtaja.
Maakuntajohtaja on aikaisemmin toiminut ammattikorkeakoulun
talousjohtajana, hallituksen asiantuntijana ja vt. toimitusjohtajana.
Lisäksi hänellä on erityisvastuuna maakuntajohtajien verkoston osalta
OKM:n asiat.
Parhaillaan on Eduskunnan käsiteltävänä ammattikorkeakoululain
uudistus, jossa kaikilta ammattikorkeakouluilta edellytetään
osakeyhtiömuotoa ja myös hallituksen kokoonpanoon ja edustavuuteen
esitetään lakiehdotuksessa tarkennuksia. Lakiuudistus,
toimilupakäsittelyt ja kehittämisvelvoitteet edellyttävät useita kokouksia
ja neuvotteluja syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana.
Työajallisesti tehtävä tarkoittaa:
1. hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset noin 1-2 krt/kk lukuun
ottamatta kesäloma-aikaa.
2. ajalla 6/2014-2/2015 noin 2-3 neuvottelua Opetus- ja
kulttuuriministeriön edustajien kanssa joko Kokkolassa tai
toimialueella taikka Helsingissä.
3. yksittäisiä tapaamisia ja asiakirjojen hyväksymisiä toimialueella.
Centria ammattikorkeakoulu vastaa kaikista matkakustannuksista.
Sivutoimen hoitamisesta, johon käytetään osin työaikaa, päättää
maakuntahallitus. Kokonaisarvio käytettävästä työajasta on keskimäärin
noin 2 tuntia viikossa.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää:
1. hyväksyä maakuntajohtajalle sivutoimiluvan Centria
ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana
toimimiseksi tässä vaiheessa kevään 2015 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
2. kehittämisjohtaja päättää, maakuntajohtajan ollessa estynyt, Centria
ammattikorkeakoulua koskevista valmisteluista sekä
hankepäätöksistä ja -esittelyistä.
3. merkitä tiedoksi kokouksessa jaettavan maakuntajohtajan vuoden
2014 tavoitekeskustelun ja sidonnaisuusilmoituksen.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksen teon ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

19.5.2014 § 58
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2012
Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014
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KOULUTUS KANNUS, SELVITYSHANKE /Vastine hallinto-oikeuteen

Sihteeristö 14.3.2012 § 29
Hakija
Päärahoittaja
Ohjelma ja TL
Toteutusalue
Toteutusaika
Kokonaiskustannusarvio

Kannuksen kaupunki
Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Suomen EAKR -ohjelma, TL2
Kokkolan seutukunta, Kannus
1.3.2012 - 31.1.2013
50 000 €

Tausta
Kannuksen lukion ja maaseutuopiston ympärille on rakentunut
merkittävä eläinkoulutuksellinen sekä maa- ja metsätalouden
opetuksellinen keskittymä, jossa järkevästi toimimalla pystytään
rakentamaan mitä erilaisimpia väyliä yhteisillä tilaratkaisuilla, laitteilla
ja osaamisella.
Hankkeen keskeinen sisältö ja tavoitteet
Koulutus Kannus selvityshanke vastaa koulutuksen kehittämisen
haasteeseen. Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen
toimipisteessä on ollut vuodesta 2004 lähtien mahdollista suorittaa
kaksois- tai yhdistelmätutkinnon opintoja. Tällä projektilla laajennetaan
yhteistyötä ja selvitetään luonnontieteiden lukiokoulutusta. Hankkeessa
selvitetään luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimukset ja suunnitellaan
kurssisisällöt niin, että ne antavat mahdollisimman hyvät pohjatiedot
luonnontieteiden yliopisto-opiskeluja varten. Hankkeessa selvitetään
myös lukion mahdollisuus tarjota ajasta ja paikasta riippumatonta
oppimisympäristöä osana luonnontieteiden kurssin suorittamista.
Selvityshankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opetusta ja luoda
Kannuksen lukioon malli, joka tiivistää yhteistyötä Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston kanssa ja luo opinto-kokonaisuuden, joka nykyistä
paremmin valmentaa opiskelijoita korkean asteen luonnontieteellisiin
opintoihin. Projekti tulee myös Metlan Kannuksen yksikön tutkimus- ja
kehittämisympäristöä tuomalla mm. metsätutkimuksen uusimpia
tutkimustuloksia opiskelijoiden käyttöön.
Hankkeessa syntyy uutena tuotteena ns. luonnontieteiden
väyläopintolinja. Hanke sinänsä ei luo suoraan uusia työpaikkoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2012
Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014
Maakuntahallitus 5/2014

14.3.2012/§29
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Miten hanke edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman
tavoitteita?
Hanke edistää Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman TL 2:n tavoitetta
osaamisrakenteiden vahvistamisesta. Toimintalinjan toimet kohdistetaan
juuri hyvien koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Miten hanke edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten
ohjelmien tavoitteita?
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa vuosille 2011- 2014 on nostettu
työelämälähtöiset koulutusväylät keskeiseen rooliin. Valtakunnallisissa
alueiden kehittämistavoitteissa 2011 - 2015 todetaan, että monipuolisen
ja -tasoisen koulutuksen avulla luodaan edellytyksiä osaamisen,
innovatiivisuuden ja luovuuden vahvistamiselle kaikilla alueilla.
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi parannetaan koulutuksen
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja osuvuutta vahvistamalla työelämäyhteyttä
ja -tietoutta kaikilla koulutusasteilla.
Hankkeen rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
2012
2013
yhteensä
EU+valtio
36 400
3 600
40 000
Kunta
9 100
900
10 000
Yhteensä
45 500
4 500
50 000
Hankkeen kustannusarvio koko toteuttamisajalle
2012
2013
yhteensä
Henkilöstökustannukset 36 000
4 000
40 000
Ostopalvelut
5 000
0
5 000
Muut kulut
4 500
500
5 000
Yhteensä
45 500
4 500
50 000
Hanke on esitetty rahoitettavaksi kertakorvausmallilla (lump sum).
Rahoittajan perustelut
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyön strategiassa
tavoitteena on ammattilukiotoiminnan kehittäminen. Suomen
hallitusohjelman ja alueiden kehittämisen tavoitteena on mm. pienten
lukioiden erikoistuminen. Hankkeen tavoitteena on syventää Kannuksen
lukion luonnontieteiden opetusta siten, että se valmentaa opiskelijoita
korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin. Kannuksen lukio pyrkii
erikoistumaan ja syventämään luonnontieteiden opetustaan, hanke
tiivistää myös yhteistyötä Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston kanssa ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2012
Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014
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luo opintokokonaisuuden joka paremmin valmentaa opiskelijoita
korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin.
Hankkeen asiantuntijajäseniksi pyydetään henkilöitä Oulun yliopiston ja
Helsingin yliopiston luonnontieteiden tiedekunnasta.
Hanke on lump sum- hanke jonka tuloksena
- lukion luonnontieteiden opetus sisällöllisesti valmentaa opiskelijoita
paremmin korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin
- Kannuksen lukion erikoistumisedellytykset paranevat
- lukion luonnontieteiden opetuksen sisällöllinen tasokkuus paranee ja
tukee paremmin opiskelijoiden yliopisto-opintoja
- laaditaan selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
- syntyy suunnitelma kurssisisällöistä siten, että ne antavat
mahdollisimman hyvät pohjatiedot luonnontieteiden yliopistoopiskeluja varten
- selvitetään lukion mahdollisuus tarjota ajasta ja paikasta
riippumatonta oppimisympäristöä (Ubiikki oppimisympäristö) osana
luonnontieteiden kurssien suorittamista
Puheenjohtajan esitys: sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi
Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjasta 2.
Päätös:
hyväksytään esityksen mukaisesti.
-Maakuntahallitus 26.3.2012 § 52
Käsittelyssä on uusi Kannuksen kaupungin Pohjois-Suomen EAKR ohjelmaan jättämä hanke-esitys, joka on käsitelty MYR sihteeristössä
14.3.2012.
Kannuksen kaupunki on varautunut talousarviossaan rahoittamaan
hankkeen vaatiman kuntarahoituksen vuosina 2012 ja 2013.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman
2. myöntää hankkeen toteuttamiseen EAKR ja valtion rahoitusta
yhteensä 40 000 € (päätös tehdään kertakorvauspäätöksenä, Lump
sum)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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3. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi ohjelmapäällikkö Teppo Rekilän
Maksatuksen edellytyksenä olevan tuotoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1) syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2) syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3) syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4) syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja koulutusohjelma
Kannuksen lukioon, joka on mukana kevään 2013 yhteishaussa
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan ¼ eli 10 000 €
myönnetystä rahoituksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Kehittämisjohtajan päätös 18.12.2012 § 18
Hankkeen voimassa oleva kokonaistoteuttamisaika on 1.3.2012 31.1.2013
Hankkeen toteuttaja, Kannuksen kaupunki hakee hankkeelle kahden
kuukauden jatkoaikaa, hankkeen toivottu/haettu uusi päättymispäivä on
31.3.2013.
Hanke etenee hyvin aikataulussa ja kustannuskertymä noudattaa
projektisuunnitelmaa.
Perusteluna jatkoajalle ohjausryhmä on esittänyt järkevyyden yhteishaun
näkökulmasta, sillä yhteishaku keväällä 2013 alkaa 25.helmikuuta ja
jatkuu 15.maaliskuuta.
Valmistelu: Merja Mäkivirta
Kehittämisjohtajan päätös:
Hyväksyn Koulutus Kannus A31983 EAKR -hankkeelle jatkoajan.
Hankkeen uusi toteuttamisaika on 1.3.2012 – 31.3.2013
Muutospäätös viedään EURA2007-järjestelmään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Hallintopäällikön päätös 4.11.2013
Keski-Pohjanmaan liitto on käsitellyt projektin A31983 Koulutus
Kannus selvityshanke maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeen
ajanjaksolle 01.03.2012 - 31.03.2013, joka on saapunut rahoittajalle
14.10.2013.
Säädösperusta
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009)
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
(1652/2009)
Välitoimenpiteet
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kertakorvauksen maksamisen
edellytys on hankkeen hyväksyttävä toteuttaminen ja sen todentaminen
päätöksessä määriteltyjen asiakirjojen avulla. Maksatushakemukseen ei
ole liitetty liitteitä paperilla eikä sähköisenä.
Liitteitä ei pyydetty, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
TUKIKELPOISUUSRATKAISU
Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy/hylkää tällä maksatuspäätöksellä
tukikelpoisia kustannuksia sekä muita rahoituseriä seuraavien
taulukoiden mukaisesti.
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset
Kustannus

1. Muut kustannukset
Yhteensä
2. Tulot
Nettokustannukset
yhteensä

Hakijan
ilmoittamat
kustannukset

Hyväksytyt
kustannukset

Hylätyt
kustannukset

50 000,00
50 000,00
0

0
0
0

50 000,00
50 000,00
0

50 000,00

0

50 000,00

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät
Hakijan
Hyväksytyt
ilmoittamat
rahoituserät
rahoituserät
1. Kuntien rahoitus
10 000,00
0
2. Muu julkinen rahoitus
0
0
3. Yksityinen rahoitus
0
0
Yhteensä
10 000,00
0
Rahoitus
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Perustelut
Hyväksytyt kustannukset ovat voimassa olevien EY:n ja
kansallisten säädösten, hallintoviranomaisen ohjeiden, hyväksytyn
projektisuunnitelman sekä rahoituspäätöksen mukaisia tukikelpoisia
kustannuksia.
Hylätyt kustannukset ja rahoituserät on eritelty alla.
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset
1. Muut kustannukset
Kustannus
Lump sum hanke
Hakijan ilmoitus
50 000,00
Maksajan hyväksymä
0,00
Hylätty määrä
50 000,00
Hylkäys
Hylätään kokonaan
Perustelu
Maksatushakemus saapui myöhässä.
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009: 18 §, Valtioneuvoston asetus
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009: 30 §, hankkeen rahoituspäätös
kohta 3.8. Loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa hankkeen päättymisestä.
Hanke on päättynyt 31.3.2013 ja maksatushakemus jätetty
viranomaiskäsittelyyn 14.10.2013 ja allekirjoitettu hakemus
saapui 15.10.2013.

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät
1. Kuntien rahoitus
Rahoitus
Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse)
Hakijan ilmoitus
10 000,00
Maksajan hyväksymä
0,00
Hylätty määrä
10 000,00
Hylkäys
Hylätään kokonaan
Perustelu
Maksatushakemus saapui myöhässä.
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009: 18 §, Valtioneuvoston asetus
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009: 30§, hankkeen rahoituspäätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kohta 3.8. Loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa hankkeen päättymisestä.
Hanke on päättynyt 31.3.2013 ja maksatushakemus jätetty
viranomaiskäsittelyyn 14.10.2013 ja allekirjoitettu hakemus saapui
15.10.2013.
PÄÄTÖS
Tukikelpoisuustarkastuksen perusteella hyväksytään tilityksestä 0,00
euroa.
Keski-Pohjanmaan liitto maksaa tällä maksatuspäätöksellä 0,00 euroa.
Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan
muutoksenhakuosoituksen mukaisesti.
Maakuntahallitus 20.1.2014/§ 8
Kannuksen kaupunki on toimittanut 25.11.2013 oikaisuvaatimuksen
Keski-Pohjanmaan liiton maksatuspäätökseen 4.11.2013.
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään maksatuspäätökseen koskien Koulutus
Kannus -selvityshanketta, projektikoodi A31983.
Maksatuspäätöksessään Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki
hankkeen kustannukset perusteluna, että maksatushakemus saapui
myöhässä. Hanke oli ns. Lump Sum eli kertakorvaus hanke, joka
maksetaan kun hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä
sovitut raportit ja rahoittaja ne hyväksyy.
Koulutus Kannus -selvityshanke toteutettiin ajalla 1.3.2012 - 31.3.2013
ja se saavutti tavoitteensa eli Kannuksen lukioon perustettiin uusi
eläinlääketieteellinen linja. Hanke toteutti myös sisällöllisesti kaikki sille
asetetut tavoitteet eläinlääketieteellisen linjan kurssitarjonnan, kurssien
sisällön rakentamisen, oppilashuollon sekä luonnontieteellisten jatkoopintojen opetussuunnitelmien ja erityisesti lääketieteellisten ja
eläinlääketieteellisten pääsyvaatimusten sekä tiedekuntien
opetussuunnitelmien vaatimusten kartoituksessa. Hankkeesta tiedotettiin
aktiivisesti ja se sai valtakunnallista huomiota mm. Opettaja-lehdessä.
Hanke toteutettiin niin sisällöllisesti kuin hallinnollisesti
hankesuunnitelman ja rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa
oli aktiivinen ohjausryhmä, jossa oli mm. alueen eläinlääkäreitä,
ammattikorkeakoulun edustaja, opiskelijoiden edustaja, vasta
valmistunut lääketieteen lisensiaatti, maa- ja metsätaloustieteiden
dosentti sekä aina kutsuttuna myös rahoittajan edustaja eli hankkeen
yhteyshenkilö.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Projektipäällikkö jätti Koulutus Kannus selvityshankkeen loppuraportin
viranomaiskäsittelyyn 16.4.2013. Sen olivat allekirjoittaneet
kaupunginjohtaja Terttu Korte ja sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
ja loppuraportin toimitti Kannuksen kaupungin sivistysosasto eteenpäin
K-P liitolle.
Maksatuksen perusteena olevat kaikki osatuotokset (4) on käsitelty
ohjausryhmän kokouksessa 4/2012-2013 41§:ssä ja rahoittajalle on
toimitettu sähköisesti ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitetiedostoineen
viikolla 16. Materiaalit ovat olleet Dropbox:iin linkitettyinä.
Myöntöpäätöksen mukaiset maksatuksen perusteena olevat raportit on
siis jätetty viranomaiskäsittelyyn työ-ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009 30 §
mukaisesti, jossa todetaan, että hankkeen maksamista on haettava neljän
kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.
Hankepäätöksessä ei vaadita hankkeen maksatushakemuksen tekemistä
sähköisessä järjestelmässä. Rahoittaja viittaa hylkäävässä päätöksessään
rahoituksen myöntöpäätökseen kohtaan 3.8. Siellä todetaan, että
"kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen mukainen
hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen päätöksessä
määriteltyjen asiakirjojen avulla." Edelleen todetaan, että
"Maksatushakemukset on toimitettava rahoittajaviranomaiselle
seuraavassa määritetyllä tavalla. Maksatuksen edellytyksenä olevan
tuottoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1. syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2. syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3. syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4. syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja
koulutusohjelma Kannuksen lukioon, joka on mukana
kevään 2013 yhteishaussa.
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan 10 000 euroa
myönnetystä rahoituksesta. Maakuntahallitus 26.3.2012/§52. "
Hanke on toteutettu päätöksen mukaisesti ja kaikki osaraportit toimitettu
rahoittajalle päätöksen edellyttämässä aikataulussa.
Maksatushakemuksen tekemistä sähköisen järjestelmän kautta ei ole
päätöksessä edellytetty. Hankepäätöksessä toisaalla todetaan, että
hankkeen väli- ja loppuraportointi on tehtävä sähköisessä Eura2007järjestelmässä, kuten on myös tapahtunut.
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Hankkeen toteuttajan kannalta on kohtuutonta, että Keski-Pohjanmaan
liitto hylkää koko hankkeen vedoten siihen, ettei hankkeen
maksatushakemusta ole tehty sähköisessä järjestelmässä oikeassa ajassa.
Viranomaisen ratkaisu on johtanut hankkeen toteuttajan kannalta täysin
kohtuuttomaan lopputulokseen. Viranomainen ei ole mitenkään asiasta
informoinut hankkeen toteuttajaa etukäteen eikä ohjeistanut asiasta esim.
ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä tai hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteydenotto maksatushakemuksen laiminlyönnin osalta tuli vasta
lokakuussa 2013, jolloin neljän kuukauden aika oli mennyt jo umpeen.
Katsomme, että rahoittaja ja viranomainen on laiminlyönyt tiedottamisja informointivelvollisuuttaan.
Kannuksen kaupunki vaatii Keski-Pohjanmaan maakuntahallitusta
oikaisemaan maksatuspäätöksen drno 71/1201/2013 ja käsittelemään
uudelleen Kannuksen kaupungin toimittaman maksatushakemuksen
liitteineen ja käyttämään maksatushakemuksen jättöpäivämääränä vk 16
toimitettuja, maksatuksen perusteena olleita ja ohjausryhmässä, jossa
myös rahoittajan edustaja ja hankkeen valvoja Teppo Rekilä oli läsnä
(hänelle annettu osaraportit ko. kokouksessa myös kirjallisena),
hyväksyttyjä osaraportteja.”
--Kannuksen kaupunki on täydentänyt 8.1.2014 oikaisuvaatimustaan
koskien Koulutus Kannus -selvityshanketta.
”Tarkennamme, että maksatushakemuksen jättäminen myöhästyneenä
johtui inhimillisestä virheestä Kannuksen kaupungilla.
Maksatushakemus olisi tullut jättää 31.7.2013 mennessä. Aika sattui
kesälomakaudelle, joka osaltaan vaikutti siihen, ettei virhettä huomattu
ajoissa.
Pyydämme, että otatte huomioon nämä täydennykset oikaisuvaatimusta
käsitellessänne.”
--Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimus saapui Keski-Pohjanmaan
liittoon säädetyssä ajassa.
Hallintopäällikkö/maksatustarkastaja:
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään Koulutus Kannus – selvityshanketta koskevaan
maksatuspäätökseen. Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki hankkeen
kustannukset, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
Tuensaaja vetoaa siihen, ettei hankepäätöksessä vaadita hankkeen
maksatushakemuksen tekemistä sähköisessä järjestelmässä, ja että
kyseessä oli Lump Sum eli kertakorvaushanke, joka maksetaan kun
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hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä sovitut raportit ja
rahoittaja ne hyväksyy. Lisäksi tuensaaja katsoo rahoittajan
laiminlyöneen tiedottamis- ja informointivelvollisuuttaan.
Rahoituspäätöksen 16.4.2012 kohdassa 3.8 Rahoituksen maksamisen
ehdot todetaan seuraavaa:
”Tuensaaja vastaa siitä, että muut rahoitusta myöntävät tahot tekevät
projektiin osallistumisesta tarpeelliset päätökset ja osallistuvat
rahoitukseen ja että tämä rahoitus toteutuu projektisuunnitelman
mukaisesti. Projektin toteuttajan ja rahoituksen saajan on seurattava eri
tahojen (kuntien, muun julkisen ja yksityisen) rahoituksen toteutumista
ja raportoitava siitä rahoittajaviranomaiselle maksatushakemuksen
yhteydessä maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeella.
Toteutuneesta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta on esitettävä
tosite maksatushakemuksen yhteydessä.”
Rahoituspäätöksen kohdassa 3.8. rahoituksen maksamisen ehdot
sanotaan myös:
”Rahoittajaviranomainen maksaa rahoituksen tuensaajalle
maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen. Tuensaajalle ei voida
maksaa kustannuksia, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin, joiden
vaadittuja seurantatietoja, loppuraportteja tai muita pyydettyjä liitteitä tai
lisäselvityksiä ei ole toimitettu.
Projektin viimeinen maksatushakemus on oltava
rahoittajaviranomaisella 4 kuukauden kuluessa projektille vahvistetun
toteutusajan päättymisestä.”
Hankkeen aloituspalaverissakin todettiin, että maksatusta tulee hakea
neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Aloituspalaverissa
olivat projektipäällikön lisäksi paikalla hakemusvaiheen yhteyshenkilö,
kehitysjohtaja Anne Pesola sekä taloussihteeri Leena Sämpi.
Maksatustarkastaja lähetti aloituspalaverin muistion sähköpostilla
20.6.2012 projektipäällikkö Eija-Riitta Kohalille, taloussihteeri Leena
Sämpille, kehitysjohtaja Anne Pesolalle sekä sivistystoimenjohtaja
Leena Kivijakolalle. Kehitysjohtaja Anne Pesola lähetti kaikille
palaveriin osallistuneille sähköpostilla 18.6.2012 oman
kokousmuistionsa, johon oli myös kirjattu, että maksatusta tulee hakea
viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
Tuensaajan vastaa siitä, että on tietoinen rahoituspäätöksen ehdoista.
Kertakorvaushankkeessa tuensaajan ei tarvitse todentaa kustannuksia,
vaan maksu määräytyy hankkeen tuotoksen perusteella. Tässä
hankkeessa määriteltiin neljä tuotosta tuensaajan rahallisen riskin
pienentämiseksi.
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Lain mukaan tuen maksamista on haettava kirjallisesti tuen
myöntävältä viranomaiselta (Laki eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1652/2009: 18 §). Asetuksessa säädetään, että
loppumaksatusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen
päättymisestä (Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1695/2009: 30 §). Rahoittaja on tiedottanut tuensaajaa
näistä velvoitteista.
Maakuntajohtaja:
Hanke on toteutunut tuloksiltaan hankesuunnitelman mukaisesti ja
kaikki hanketta koskevat asiakirjat on toimitettu maakuntaliittoon ja
merkitty EURA-järjestelmään. Maksatushakemuksen jättämisessä on
tapahtunut inhimillinen virhe hakijan osalta. Lisäksi on huomioitava, että
kyseessä on ollut Keski-Pohjanmaan liiton osalta ensimmäinen ns.
kertakorvaushanke.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. Kohtuullistamisharkintaan perustuen hyväksyä hankkeen kokonaan
maksatuskelpoiseksi. Tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta palauttaa
maksatuspäätöksen teon uudelleen päätettäväksi.
2. Mikäli mahdollisessa jälkitarkastuksessa valvontaviranomaisella on
huomautettavaa, maakuntahallitus hyväksyy maksatusriskin
hankkeen osalta.
Päätös:
Käydyn keskustelun aikana maakuntajohtaja esityksestä hallitus päätti
siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraavaan
maakuntahallitukseen. Kokousta ennen pyydetään asiassa TEM:ltä
kirjallista hallinnollista ohjausta mm. kohtuullistamisen osalta.
--Maakuntahallitus 17.2.2014 § 21
Työ- ja elinkeinoministeriön alueosaston rakennerahastoryhmältä
pyydettiin 21.1.2014 hallituksen päätöksen mukaisesti hallinnollista
ohjausta mm. voidaanko kohtuullistamisharkintaan perustuen hyväksyä
hanke kokonaan maksatuskelpoiseksi.
TEM:n hallitussihteeri, VT, OMT Anne Juutilainen lähetti 29.1.2014
sähköpostina seuraavanlaisen vastauksen pyyntöön;
”Maakunnan liiton toimivaltaisena välittävänä viranomaisena tekemät
rahoituspäätökset ja tuensaajalle antamat voimassa olevaan lakiin ja
asetuksiin sisältyvät määräykset, ehdot ja ohjeet ovat sitovia.
Menettelyissä tulee katsoa paitsi tuensaajan ja kansallisen
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hallintomenettelyn toimivuutta ja toimintaa, myös välittävälle
viranomaiselle delegoidun hallintoviranomaisen toimivallan tasapuolista
ja suhteellisuusperiaatteen mukaista soveltamista kaikkien
rakennerahastoista tukea saavien hankkeiden tukikelpoisuuden osalta.
Tukikelpoisuuden edellytykset ovat kansallisesti kaikille toteuttajille
samat, eikä hallintoviranomainen voi osallistua yksittäisten
kohtuullistamisesityksen, vaikkakin inhimillisellä virheellä perustellun,
päätöksentekoon.”
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hylätä Kannuksen kaupungin tekemän
oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Maakuntahallitus 19.5.2014 §
Kannuksen kaupunki on lähettänyt 25.3.2014 kirjallisen valituksen
Vaasan hallinto-oikeuteen Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen
17.2.2014, 11 §, tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeus pyytää KeskiPohjanmaan maakuntahallitusta antamaan lausunnon valituksen
johdosta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 30.5.2014
mennessä.
”Yksilöidyt vaatimukset;
Kannuksen kaupunki vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus
1. kumoaa Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen 2/2014, 17.2.2014
11§
päätöksen
2. toteaa Kannuksen kaupungin toimittaneen KoulutusKannus
selvityshankkeen (projektipäätös A31983) maksamiseen tarvittavat
asiakirjat rahoittajan rahoituspäätöksen mukaisessa 4 kk:n
määräajassa
3. määrää Keski-Pohjanmaan liiton maksamaan tukipäätöksen
mukaisen tuen Kannuksen kaupungille
Perustelut
- Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätös 2/2014, 17.2.2014
11§ on perusteeton ja johtaa Kannuksen kaupungin kannalta
kohtuuttomaan lopputulokseen
- Kannuksen kaupunki on toiminut projektipäätöksen A31983
mukaisesti eikä perusteita maksatuksen hylkäämiselle ole
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Kannuksen kaupunki valittaa Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntahallituksen 17.2.2014/11 § päätöksestä, jossa maakuntahallitus
hylkäsi Kannuksen kaupungin tekemän oikaisuvaatimuksen.
Kannuksen kaupunki haki oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään maksatuspäätökseen koskien Koulutus Kannus selvityshanketta, projektikoodi A31983. Maksatuspäätöksessään KeskiPohjanmaan liitto hylkäsi kaikki hankkeen kustannukset perusteluna,
että maksatushakemus saapui myöhässä. Hanke oli ns. Lump Sum eli
kertakorvaus hanke, joka maksetaan kun hankkeesta toimitetaan
rahoittajalle hankepäätöksessä sovitut raportit ja rahoittaja ne hyväksyy.
Koulutus Kannus -selvityshanke toteutettiin ajalla 1.3.2012-31.3.2013 ja
se saavutti tavoitteensa eli Kannuksen lukioon perustettiin uusi
eläinlääketieteellinen linja. Hanke toteutti myös sisällöllisesti kaikki sille
asetetut tavoitteet eläinlääketieteellisen linjan kurssitarjonnan, kurssien
sisällön rakentamisen, oppilashuollon sekä luonnontieteellisten jatkoopintojen opetussuunnitelmien ja erityisesti lääketieteellisten ja
eläinlääketieteellisten pääsyvaatimusten sekä tiedekuntien
opetussuunnitelmien vaatimusten kartoituksessa. Hankkeesta tiedotettiin
aktiivisesti ja se sai valtakunnallista huomiota mm. Opettaja-lehdessä.
Hanke toteutettiin niin sisällöllisesti kuin hallinnollisesti
hankesuunnitelman ja rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa
oli aktiivinen ohjausryhmä, jossa oli mm. alueen eläinlääkäreitä,
ammattikorkeakoulun edustaja, opiskelijoiden edustaja, vasta
valmistunut lääketieteen lisenssiaatti, maa- ja metsätaloustieteiden
dosentti sekä aina kutsuttuna myös rahoittajan edustaja eli hankkeen
yhteyshenkilö. Myös rahoittaja on todennut hankkeen onnistuneeksi.
Projektipäällikkö jätti Koulutus Kannus selvityshankkeen loppuraportin
viranomaiskäsittelyyn 16.4.2013. Sen olivat allekirjoittaneet
kaupunginjohtaja Terttu Korte ja sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
ja loppuraportin toimitti Kannuksen kaupungin sivistysosasto eteenpäin
K-P liitolle.
Maksatuksen perusteena olevat kaikki osatuotokset (4) on käsitelty
ohjausryhmän kokouksessa 4/2012-2013 41§:ssä ja rahoittajalle on
toimitettu sähköisesti ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitetiedostoineen
viikolla 16. Materiaalit ovat olleet Dropbox:iin linkitettyinä.
Myöntöpäätöksen mukaiset maksatuksen perusteena olevat raportit on
siis jätetty viranomaiskäsittelyyn työ-ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009 30 §
mukaisesti, jossa todetaan, että hankkeen maksamista on haettava neljän
kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä. Erimielisyys ja riita
koskeekin sitä, mikä hankkeessa katsotaan maksatushakemukseksi.
Eura2007-järjestelmään tehty maksatushakemus jätettiin
myöhästyneenä, koska tästä asiasta syntyi viranomaisen päätöksestä
johtuen selkeä väärinkäsitys. Rahoituspäätös on tältä osin epäselvä.
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Rahoituspäätöksessä ei vaadita hankkeen maksatushakemuksen
tekemistä sähköisessä järjestelmässä. Rahoittaja viittaa hylkäävässä
päätöksessään rahoituksen myöntöpäätökseen kohtaan 3.8. Siellä
todetaan, että "kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen
mukainen hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen
päätöksessä määriteltyjen asiakirjojen avulla." Edelleen todetaan, että
"Maksatushakemukset on toimitettava rahoittajaviranomaiselle
seuraavassa määritetyllä tavalla.
Maksatuksen edellytyksenä olevan tuotoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1.syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2. syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3. syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4. syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja koulutusohjelma
Kannuksen lukioon, joka on mukana kevään 2013 yhteishaussa.
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan 10 000 euroa
myönnetystä rahoituksesta.
Maakuntahallitus 26.3.2012/§52. "
Hankkeen aloituspalaverista rahoittajan edustaja ja maksatustarkastaja
Anne Timberg teki virallisen muistion, jossa todetaan edellä mainittu
asia uudelleen. Lisäksi todetaan erikseen, ettei kustannuksia tarvitse
todentaa.
Hanke on toteutettu päätöksen mukaisesti ja kaikki osaraportit toimitettu
rahoittajalle päätöksen edellyttämässä aikataulussa.
Maksatushakemuksen tekemistä sähköisen järjestelmän kautta ei ole
päätöksessä edellytetty. Hankepäätöksessä toisaalla todetaan, että
hankkeen väli- ja loppuraportointi on tehtävä sähköisessä Eura2007järjestelmässä, kuten on myös tapahtunut.
Hankkeen toteuttajan kannalta on kohtuutonta, että Keski-Pohjanmaan
liitto hylkää koko hankkeen vedoten siihen, ettei hankkeen
maksatushakemusta ole tehty sähköisessä järjestelmässä oikeassa ajassa.
Viranomaisen ratkaisu on johtanut hankkeen toteuttajan kannalta täysin
kohtuuttomaan lopputulokseen.
Yhteydenotto maksatushakemuksen laiminlyönnin osalta tuli vasta
lokakuussa 2013, jolloin neljän kuukauden aika oli mennyt jo umpeen.
Katsomme, että rahoittaja ja viranomainen on laiminlyönyt tiedottamisja informointi-velvollisuuttaan.
Kannuksen kaupunki vaati Keski-Pohjanmaan maakuntahallitusta
oikaisemaan maksatuspäätöksen drno 71/1201/2013 ja käsittelemään
uudelleen Kannuksen kaupungin toimittaman maksatushakemuksen
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liitteineen ja käyttämään maksatushakemuksen jättöpäivämääränä vk 16
toimitettuja, maksatuksen perusteena olleita ja ohjausryhmässä, jossa
myös rahoittajan edustaja ja hankkeen valvoja Teppo Rekilä oli läsnä
(hänelle annettu osaraportit ko. kokouksessa myös kirjallisena),
hyväksyttyjä osaraportteja.
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli asiaa kokouksessaan
20.1.2014, jolloin jätti asian pöydälle ja pyysi TEM:Itä kirjallista
hallinnollista ohjausta mm. kohtuullistamisen osalta.
TEM:n hallitussihteeri VT, OMT Anne juutilainen lähetti 29.1.2014
sähköpostilla seuraavanlaisen vastauksen;
" Maakunnan liiton toimivaltaisena välittävänä viranomaisena tekemät
rahoituspäätökset ja tuensaajalle antamat voimassa olevaan lakiin ja
asetuksiin sisältyvät määräykset, ehdot ja ohjeet ovat sitovia.
Menettelyssä tulee katsoa paitsi tuensaajan ja kansallisen
hallintomenettelyn toimivuutta ja toimintaa, myös välittävälle
viranomaiselle delegoidun hallintoviranomaisen toimivallan tasapuolista
ja suhteellisuusperiaatteen mukaista soveltamista kaikkien
rakennerahastoista tukea saavien hankkeiden tukikelpoisuuden osalta.
Tukikelpoisuuden edellytykset ovat kansallisesti kaikille toteuttajille
samat, eikä hallintoviranomainen voi osallistua yksittäisten
kohtuullistamisesityksen, vaikkakin inhimillisenä virheellä perustellun,
päätöksentekoon."
TEM:n ei lausunnossaan ottanut kantaa yksittäisen hankkeen
päätöksentekoon. Kuitenkin maakuntahallitus päätti tähän lausuntoon
perustuen hylätä Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimuksen.
Kannuksen kaupunki katsoo, että se on toimittanut Keski-Pohjanmaan
liitolle rahoituspäätöksen mukaisesti maksatuksen edellytyksenä olevat
asiakirjat oikeassa ajassa ja toiminut täten rahoittajan rahoituspäätöksen
mukaisesti.
Valtioneuvoston asetuksessa 501/2011 17 a§ pykälässä todetaan, että "
Tuen myöntävä viranomainen voi päättää, että tuki hankkeeseen
myönnetään kertakorvauksena. Kertakorvauksen saajan on tällaisessa
hankkeessa todennettava, että aikaansaatu tulos tai tehdyt toimenpiteet
ovat tukipäätöksen mukaisia. "
Lisäksi saman asetuksen pykälässä 17 b todetaan, että " Kertakorvausta
koskevassa tukipäätöksessä on yksilöitävä hankkeessa tehtäväksi
edellytetty tulos tai toimenpide ja toteutumisen todentamiseksi
tarvittavat asiakirjat niin, että hankkeen toteuttamisesta tukipäätöksen
mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen maksamista."
LumpSum -rahoitusta määrittelevässä lainsäädännössä ei näin ollen
vaadita erillisen maksatushakemuksen tekoa sähköisessä järjestelmässä,
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vaan riittää kun tulos tai toimenpide todennetaan niin, että hankkeen
toteuttamisesta tukipäätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen
maksamista. Sähköiseen järjestelmään tehty erillinen maksatushakemus
ei näin ollen voi määritellä maksatuksen hyväksymistä tai hylkäämistä
vaan nimenomaan päätöksessä määritellyt toteutumisen todentamiseen
tarvittavat asiakirjat ja niiden toimittaminen päätöksessä määritellyssä
ajassa.
Kannuksen kaupunki vetoaa valituksessaan myös hallintolain 6 §
julkilausuttuun luottamuksen suojaan. Hallinto-oikeudessa
luottamuksensuoja tarkoittaa sitä, että viranomaisen päätöksen saajan on
voitava luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen, päätösten
lainmukaisuuteen ja siihen, ettei päätöksiin tehdä jälkikäteen yllättäviä
muutoksia. Tässä tapauksessa luottamuksen suoja tarkoittaa sitä, että
kaupunki on voinut luottaa saatuun ohjeistukseen. Missään tapauksessa
epäselvää ja tulkinnanvaraista ohjeistusta ei voida tulkita soveltajan eli
Kannuksen kaupungin vahingoksi. Kannuksen kaupunki on ymmärtänyt
Keski-Pohjanmaan liiton päätöksestä, että maksatushakemuksella
tarkoitetaan tukipäätöksen mukaisten dokumenttien toimittamista
rahoittajalle tukipäätöksessä määritellyssä 4 kk:n ajassa. Hanke päättyi
31.3.2013 ja asiakirjat toimitettiin rahoittajalle 16.4.2013.
Kannuksen kaupunki vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa KeskiPohjanmaan maakuntahallituksen 17.2.201411§ päätöksen ja toteaa
Kannuksen kaupungin toimittaneen KoulutusKannus esiselvityshankkeen maksamiseen tarvittavat asiakirjat rahoittajan
rahoituspäätöksen mukaisessa 4 kk:n määräajassa. Keski-Pohjanmaan
liiton tulee maksaa päätöksen mukainen tuki, 40.000 euroa, Kannuksen
kaupungille.”
Keski-Pohjanmaan liiton hallintopäällikön (maksatusvastuu) lausuma:
Kannuksen kaupungin tekemän valituksen osalta on tulkittava
maksatushakemuksen tunnusmerkkejä ja sen jättämistä viranomaiseen
asetuksessa säädetyssä määräajassa. Aikaisemmin oikaisuvaatimuksen
käsittelyn yhteydessä on jo todettu se, että määräajassa ei ole toimitettu
maksatushakemusta. Sinänsä hanke on toteutunut asetettujen
tavoitteiden mukaisesti esimerkillisellä tavalla.
Laissa ja asetuksessa eräiden Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009 laki/ §18 § ja asetus
30) määritellään, että tuen maksatusta on haettava kirjallisesti.
Asiakirjasta tulee näkyä että se maksatushakemus ja hakemus on
allekirjoitettu. Loppuraportti ei täytä maksatushakemuksen kriteeriä.
Lähetettyyn rahoituspäätökseen on kirjattu em. laki sekä yksilöity
rahoituksen maksamisen ehdot.
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Keski-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Työ- ja elinkeinoministeriöltä
ohjaustietoa hankkeen maksatuskelpoisuudesta ja mahdollisen harkinnan
käyttämisestä, koska maksatushakemuksen jättämiseen ja määräajan
ylittymiseen liittyy loma-ajoista johtuvia inhimillisiä tekijöitä ja hanke
on muutoin toteutunut hyvin. Hankkeen toteuttamisen osalta Kannuksen
kaupungilla on erityistä kokemusta hankkeiden toteuttamiseen.
Valvontaviranomainen Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole antanut KeskiPohjanmaan liitolle oikeutusta harkinnan käyttämiseen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää lausuntonaan esittää Vaasan hallintooikeudelle, että Kannuksen kaupungin tekemä valitus tulee hylätä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014

12.5.2014 § 60

60 §

SYKSYN 2013 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 60
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen syksyn 2014 kokouspäiviksi ehdotetaan 25.8.,
22.9., 20.10., 17.11. ja 17.12.2014.
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 26.11.2014
Kokkolassa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 61
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 12.4.-18.5.2014
2. RITU 2015 –hankkeen loppuraportti
3. Esiselvityshanke Botnia kartalle –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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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 47-52, 54-55, 57, 59-61
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 53, 56, 58

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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