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

pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla 14-17.4.2015
Pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.
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30 §

13.4.2015/§ 30

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 30
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kajsa Kouvon ja Kaija
Ojanperän.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kajsa Kouvon ja Elina Tuikan.
---
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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.
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Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 3. tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavojen:
- yhdyskuntarakennetta
- virkistysalueita
- 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.
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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.
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,
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2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
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.
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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.
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.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
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
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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.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.

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.
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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.

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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
113

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

18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014 § 9
23.3.2015/§ 19
13.4.2015/§ 31

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
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.
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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.
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
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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.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
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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.
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 §
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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.
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.
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23.3.2015/§ 19
13.4.2015/§ 31
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.
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.
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13.4.2015/§ 31
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.
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.
--Maakuntahallitus 13.4.2015 § 31
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen jälkeinen
viranomaisneuvottelu järjestettiin 25.3.2015 toisen kerran.
Viranomaisneuvottelussa ELY-keskus piti esillä näkemyksen, etteivät
alueet, joille kohdistuu samanaikaisesti useita luonnonsuojeluarvoja ole
parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuvia. ELY-keskuksen esittämiin
lausuntoihin perustuen ympäristöministeriön mukaan on harkittava
vakavasti edellyttääkö Natura-arviointi tuulivoima-alueiden poistoja ja
pienennöksiä. Kaavaehdotuksen valmistelumateriaalia mukaan lukien
lausuntojen ja muistutusten vastineet on tarkistettu
viranomaisneuvottelun jälkeen.
Keskeisimpinä muutoksina tuulivoima-alueista 74_704 Kannisto on
supistunut ja Toholampi itäinen alue on jaettu kahteen 849_703
Toholampi itäinen A ja 849_704 Toholampi itäinen B alueeksi.
Tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaavista aluekohtaisista
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13.4.2015/§ 31
suunnittelumääräyksistä on metsäpeuran vasomisalueita koskevaa
määräystä tarkennettu koskemaan myös 421_701 Salmijärvi ja 849_703
Toholampi itäinen A aluetta. Uutena aluekohtaisena määräyksenä
lisättiin läheisten maakotkan reviirien säilymisen turvaamista ohjaava
määräys alueille 74_701 Honkakangas B, 74_702 Honkakangas A,
74_704 Kannisto, 421_702 Lestijärvi 2 sekä 421_703 Lestijärvi 3.
Kaavaehdotukseen (kaavakarttaan, kumottavien kohteiden ja alueiden kartalle sekä kaavaselostukseen liitteineen) tehdyt muutokset ovat
vaikutuksiltaan pienimuotoisia tai luonteeltaan teknisiä tarkistuksia.
Täten muutokset eivät aiheuta kaavaehdotuksen asettamista uudelleen
nähtäville.
Maankäyttö- ja rakennuslain 31 § mukaan maakuntakaavan hyväksyy
maakunnan ylin päättävä toimielin ja hyväksytty maakuntakaava
saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. hyväksyy lausunnoista ja muistutuksista laaditut vastineet,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan ja
3. saattaa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan
ympäristöministeriön vahvistettavaksi
Lasse Lehtinen ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Aluesuunnittelija Janna Räisänen poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen, klo 9.30.
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32 §

23.3.2015/§ 20
13.4.2015 § 32

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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23.3.2015/§ 20
13.4.2015 § 32
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.
---

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 32
Edellisessä kokouksessa käsiteltyihin sääntöluonnoksiin ei ole esitetty
muutostarpeita.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää liiton hallintosäännön, valtuuston
työjärjestyksen, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja
tarkastussäännön maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Säännöt tulevat voimaan 1.5.2015.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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33 §

13.4.2015 § 33

KP COBRA INVEST OY:N LAINA KESKI-POHJANMAAN LIITOLTA

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 33
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on myöntänyt vuonna 2001
KP Cobra Invest Oy:lle 1.500.000 markan lainan 7 vuodeksi, joka
25.11.2003 muutettiin euromääräisesti 252.281,89 euroon. Laina-aikaa
on jatkettu kahdesti, viimeksi vuonna 2010. Laina-aika on nyt
31.12.2015 saakka. Lainasta ei peritä korkoa.
KP Cobra Invest Oy on myöntänyt Kalvinit Oy:lle samansuuruisen
pääomaehtoisen lainan, joka erääntyy korkoineen maksettavaksi
31.12.2015.
Kalvinit Oy:n on antanut KP Cobra Invest Oy:n hallitukselle
tilannekatsauksen yhtiön tilanteesta 10.3.2015 pidetyssä KP Cobra
Invest Oy:n hallituksen kokouksessa.
Vaihtoehtoina yhtiön mukaan ovat:
- pääomalainan anteeksianto
- lainan jatkoaika entisillä ehdoilla kunnes ostaja/teollinen partneri
löytyy
- lainan konvertointi (muuttaminen) Kalvinit Oy:n osakkeiksi (sisältää
omistajariskin esimerkiksi mahdollisten maaomistajakorvauksissa)
- Kalvinit Oy:n selvitystila tai vapaaehtoinen konkurssi
KP Cobra Invest Oy:n hallitus 10.3.2015 ja yhtiökokous 24.3.2015 ovat
käsitelleet Kalvinit Oy:n tilannetta.
Yhtiökokous päätti esittää Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuustolle, että
se hyväksyisi KP Cobra Invest Oy:lle antamalle lainalleen jatkoaikaa
31.12.2020 saakka entisin ehdoin (korko 0 %).
Yhtiökokous päätti myös olevansa valmis myöntämään jatkoajan
Kalvinit Oy:n pääomalainalle 31.12.2020 saakka entisin ehdoin, mikäli
maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus em. ehdoin ehdotuksiin
suostuvat.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
Varapuheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että KP Cobra Invest
Oy:lle 10.5.2001 myönnetyn antolainan maksuajan jatkamista
31.12.2020 saakka alkuperäisin ehdoin.
Jukka Ylikarjula, Kauko Ojala ja Janne Jukkola poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Asian käsittelyn ja
päätöksen teon ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Esa Kant.
KP Cobra Invest Oy:n Toimitusjohtaja Kaj Lyyski esitteli asiaa.
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13.4.2015 § 33
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen, klo 10.10.
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34 §

14.3.2012/§29

KOULUTUS KANNUS, SELVITYSHANKE /Lausunto korkeimmalle hallintooikeudelle

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
127

Sihteeristö 2/2012
Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014
Maakuntahallitus 5/2014
Maakuntahallitus 3/2015

14.3.2012/§29
26.3.2012/§ 52
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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
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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
129

Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014
Maakuntahallitus 5/2014
Maakuntahallitus 3/2015

26.3.2012/§ 52
18.12.2012/§ 18
4.11.2013
20.1.2014/§ 8
17.2.2014 § 21
19.5.2014 § 59
13.4.2015 § 34

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.
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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

Hakijan
ilmoittamat
kustannukset

Hyväksytyt
kustannukset

1. Muut kustannukset
50 000,00
Yhteensä
50 000,00
2. Tulot
0
Nettokustannukset
50 000,00
yhteensä
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät

Hylätyt
kustannukset
0
0
0

50 000,00
50 000,00
0

0

50 000,00

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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dosentti sekä aina kutsuttuna myös rahoittajan edustaja eli hankkeen
yhteyshenkilö.
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
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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. 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tuensaaja vetoaa siihen, ettei hankepäätöksessä vaadita hankkeen
maksatushakemuksen tekemistä sähköisessä järjestelmässä, ja että
kyseessä oli Lump Sum eli kertakorvaushanke, joka maksetaan kun
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,
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vaan maksu määräytyy hankkeen tuotoksen perusteella. Tässä
hankkeessa määriteltiin neljä tuotosta tuensaajan rahallisen riskin
pienentämiseksi.
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.
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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
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 § 59
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
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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.
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.
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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.
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.
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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
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
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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,
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
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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.
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.
--Maakuntahallitus 13.4.2015 § 34
Vaasan hallinto-oikeus on 9.2.2015 hylännyt Kannuksen kaupungin
valituksen.
Hallinto-oikeus esittää perusteluina seuraavaa:
Sovellettavat säännökset
Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 17a §:n (15.12.2011/1295) 1
momentin mukaan 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. Saman asetuksen 17b §:n 2
momentin mukaan 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.
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13.4.2015 § 34
Eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (1652/2009) 18 §:n 1 momentin
mukaan tuen maksamista on haettava kirjallisesti tuen myöntävältä
viranomaiselta. Maksamisen hakemiselle voidaan asettaa määräaika.
Eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1695/2009) 30 §:n 1 momentin mukaan tuen maksamista koskevaan
hakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen etenemisestä, hankkeen
kirjanpitotietoihin perustuva pääkirjaraportti sekä muu tarvittava aineisto
hankkeesta aiheutuneiden menojen ja rahoituksen tarkastamiseksi.
Loppuerän maksamista on 2 momentin mukaan haettava neljän
kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Tuki maksetaan 3
momentin mukaan takautuvasti toteutuneiden, hyväksyttävien
kustannusten ja rahoituspäätöksessä määrätyn tukiprosentin perusteella
yhdessä tai useammassa erässä. Viimeisen erän maksamisen
edellytyksenä on, että tuen myöntäneelle viranomaiselle on toimitettu
hyväksyttävä selvitys hankkeen toteuttamisesta, saavutetuista tuloksista
ja varojen käytöstä sekä rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen
ehtojen mukaisesti.
Saman asetuksen 36 §:n mukaan tuen seurantaa varten tuen saajan on
esitettävä hankkeen toteuttamisesta selvitys tarkoitusta varten
vahvistetulla lomakkeella. Selvityksestä on käytävä ilmi miten
hankkeelle asetetut tavoitteet on toteutettu ja muut tuen myöntäneen
viranomaisen pyytämät tiedot.
Asiassa esitetty selvitys:
Rahoituspäätöksen 16.4.2012 kohdassa 3.8 Rahoituksen maksamisen
ehdot todetaan, että 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.
Projektin viimeinen maksatushakemus on oltava
rahoittajaviranomaisella 4 kuukauden kuluessa projektille vahvistetun
toteutusajan päättymisestä.
Rahoituspäätöksen kohdassa 3.10 Muut ehdot todetaan, että tuki
hankkeeseen on myönnetty kertakorvauksena. Kertakorvauksen saajan
on todennettava, että aikaansaadut tulokset ja tehdyt toimenpiteet ovat
tukipäätöksen mukaiset.
Kannuksen kaupungin Koulutus Kannus -hankkeen toteutusajaksi on
Keski-Pohjanmaan liiton päätöksellä 20.12.2012 vahvistettu 1.3.2012 31.3.2013. Allekirjoitettu projektin maksatushakemus on saapunut
rahoittajaviranomaiselle 15.10.2013.
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Valituksen mukaan hankkeen projektipäällikkö jätti hankkeen
loppuraportin viranomaiskäsittelyyn 16.4.2013.
Oikeudellinen arviointi
Kun otetaan huomioon rahoituspäätöksessä mainitut rahoituksen
maksamisen ehdot ja päätöksessä mainittu säädösperusta, hallinto-oikeus
katsoo, että maksatuksen edellytyksenä olleita osaraportteja tai
loppuraporttia ei voida katsoa sellaiseksi maksatushakemukseksi, jota
voitaisiin pitää eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (1695/2009) 30 §:n 1 momentin mukaisena tuen maksamista
koskevana hakemuksena. Koska hakemus on saapunut sen jälkeen, kun
4 kuukautta on kulunut projektille vahvistetun toteutusajan päättymisestä, on maksatushakemus tullut hylätä.
Luottamuksensuoja
Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty sellaista viranomaisen
antamaa ohjetta tai neuvoa, jonka mukaan kirjallista maksatushakemusta
ei tuen maksamiseksi olisi toimitettava. Kannuksen kaupungille ei voida
siten myöntää luottamuksensuojaa viranomaisen antaman virheellisen
ohjeen tai neuvon perusteella.
Kannuksen kaupunki on tehnyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä
valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 3.3.2015.
Kannuksen kaupunki pyytää valituksensa ja vaatimustensa hyväksymistä
ja uudistaa kaiken Vaasan hallinto-oikeudessa lausumansa.
(oheismateriaalina Kannuksen kaupungin Korkeimmalle hallintooikeudelle jättämä valitus).
Keski-Pohjanmaan liitto:
Hankkeen tuensaaja täyttää määrämuotoisen maksatushakemuksen- ja
rahoitusseurantalomakkeen EURA2007 -järjestelmän hakijan ja
tuensaajan palveluiden maksatushakemusosiossa, josta löytyvät myös
lomakkeen täyttöohjeet.
Hankkeille suoritetaan maksatukset EURA2007 järjestelmän kautta,
jossa näkyy mm. hankkeelle myönnetty sidonta. Maksatukset tehdään
aina EURA2007 kautta.

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 Korkeimmalle hallintooikeudelle, että Kannuksen kaupungin tekemä valitus tulee hylätä.
Lasse Lehtinen ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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PIHVIPERHO STARTTAA – kehittämishanke sekä investointihanke

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 35
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
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:
1.2.2015 - 30.9.2016
Kokonaiskustannusarvio: 80 000 € ja 20 000 €, kehittämis- ja
investointihanke yhteensä 100 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittelyvaiheet
4.2.2015 Kaustisen seutukunnan myönteinen
kuntarahoituspäätös
2.4.2015 MYR sihteeristö § 3 / myönteinen
Taustaa
Suomessa tuotettiin vuonna 2013 noin 80 miljoonaa kiloa naudanlihaa.
Keski-Pohjanmaan osuus tuosta kokonaistuotannosta on 12,2 % eli noin
9,7 miljoonaa kiloa. Keski-Pohjanmaalla on 250 naudanlihatuotantoon
suuntautunutta tilaa ja lisäksi myös maitotiloilla tuotetaan merkittävä
määrä naudanlihaa maidontuotannon ohessa.
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on tehnyt strategisen päätöksen
naudanlihatuotannon ottamisesta yhdeksi koulutusyhtymän Perhon
yksikön kärkiosaamisaloista. Kehittämällä Perhoon naudanlihatuotannon
innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristöä vastataan sekä
naudanlihasektorin, erityisesti emolehmätuotannon kehittämistarpeisiin
että vahvistetaan ammatillista koulutusta Keski-Pohjanmaalla.
PihviPerho starttaa – kokonaisuuteen sisältyy kaksi hanketta: PihviPerho
starttaa kehittämishanke ja PihviPerho starttaa investointihanke.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on naudanlihantuotannon innovaatio-, osaamis- ja
pilotointiympäristön käynnistäminen Perhoon. Hankkeessa sitoutetaan
keskeiset sidosryhmät mukaan naudanlihatuotannon kehittämiseen ja
luodaan toimivat verkostot ja yhteistyökuviot.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen naudantuottajat, erityisesti
emolehmätuottajat, alan opiskelijat sekä naudanlihatuotannon
kehittäjäorganisaatiot, rotuyhdistykset ja muut alan toimijat.
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Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeessa luodun t&k&i –ympäristön kehittämistä jatketaan
hyödyntäen hankkeessa saatuja kokemuksia.
Yhteistyössä elintarvikealan kanssa ollaan mukana kehittämässä
jatkojalostusta. Koulutusyhtymä jatkaa Perhon emolehmälauman
kasvattamista ja koulutilan viljelysuunnitelmissa huomioidaan
naudanlihatuotannon tarpeet. Perhossa jo olevaa kosteikkoaluetta
ylläpidetään ja kehitetään malliympäristönä.
EURA2014- järjestelmästä johtuen hanketta käsitellään kahtena eri
hankkeena.
Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio:
palkat
52 800
ostopalvelut
11 000
muut kustannukset
3 528
Flat rate 24 %
12 672
yhteensä
80 000
Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio:
Kone – laiteinvestoinnit 20 000
Kehittämishankkeen kokonaistoteuttamisajan rahoitussuunnitelma:
EAKR ja valtio
56 000
Perhon kunta
10 000
Kaustisen stk, muut kunnat
10 000
K-P koulutusyhtymän omarahoitusosuus
4 000
yhteensä
80 000
Investointihankkeen rahoitus:
EAKR ja valtio
Perhon kunta
Kaustisen stk, muut kunnat
K-P koulutusyhtymän omarahoitusosuus
yhteensä

14 000
2 500
2 500
1 000
20 000 €

Esitys hankkeen ohjausryhmätahoiksi:
Maatalousyrittäjien edustajat
ProAgria Keski-Pohjanmaa
Luonnonvarakeskus
Kaustisen seutukunta
Perhon kunta
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty 2.2.2015.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
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Perustelu: Hanke kohdistuu maakuntaohjelman kehittämisteemaan
Osaava maaseutu. Maakunnan työssäkäyvistä noin kymmenen prosenttia
työskentelee alkutuotannossa, joten kyseessä on merkittävä työllistävä
toimiala maakunnassa.
Hanke toteutetaan tiiviisti ylialueellisessa tutkimus- koulutus ja
kehittämisyhteistyössä maatilayritysten ollessa toiminnassa mukana.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri/valmistelija Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle 1.2.2015 – 30.09.2016
2. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta hyväksytyn
rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 56 000 euroa.
3. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
suunnittelija Tiina Harjunpään.
4. hyväksyy esitetyn investointihankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle 1.2.2015 – 30.09.2016
5. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta hyväksytyn
rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 14 000 euroa.
6. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
suunnittelija Tiina Harjunpään.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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OECD TERRITORIAL REVIEW OF NSPA

Maakuntahallitus 13.4.2015 §
Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden (Northern Sparsely Populated
Areas NSPA) –verkosto on aloittanut noin kahden vuoden mittaisen
tutkimusyhteistyön OECD-järjestön kanssa. 14 alueen tilaaman ja
OECD:n yhteistyössä alueiden kanssa tuottaman tutkimusraportin
tavoitteena on löytää uusia käytäntöjä ja näkökulmia NSPA-alueille
ominaisiin haasteisiin. Tutkimusta hyödynnetään myös
edunvalvonnassa, jolla pyritään varmistamaan harvaan asutuille alueille
kohdistetun erityistuen säilyminen myös seuraavalla ohjelmakaudella.
Edellisiä ohjelmakausia varten NSPA verkosto on teettänyt vastaavia
tutkimuksia ja ne ovat edistäneet komission suopeita esityksiä harvan
asutuksen rahoituksesta. Itä- ja Pohjois-Suomen indikaattoreilla
Suomeen saatu rahoitus kuluvalla kaudella oli yli 900 miljoonaa euroa
Suomeen saadusta 1,3 miljardista. Pelkästään harvan asutuksen
perusteella Suomeen saatu rahoitus on yhteensä yli 700 miljoonaa.
NSPA yhteistyö tutkimuksineen on ollut erittäin keskeisessä roolissa
myös siinä, että on saatu ensimmäistä kertaa EU jäsenyyden aikana
harvan asutuksen rahoituksen omaksi budjettilinjakseen EU
rakennepoliittisessa rahoituksessa.
OECD on kehittänyt alueellisen tutkimuksen mallin, jossa alueille
tarjotaan riippumatonta ja kansainvälisesti arvostettua analyysiä
keskeisistä kehitystrendeistä, haasteista ja mahdollisuuksista.
Tutkimuksen myötä annetaan myös politiikka-, strategia-, suunnittelu-,
hallinto- ja resurssien allokointisuosituksia.
OECD:n tutkimuksen kokonaiskustannus on 423 300 euroa. Se jaetaan
kaikkien 14 NSPA maakunnan kesken. Itä- ja Pohjois-Suomen osuus on
211 650 euroa ja Keski-Pohjanmaan liiton osuus 11 174 euroa (laskutus
kahdessa erässä: 50 % tammikuu 2015 ja 50 % joulukuu 2016).
Yhteistyösopimus Keski-Pohjanmaan liiton ja OECD:n välillä on tehty
19.12.2014. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa tutkimuksen tekoon liittyvät
tiedonkeruumatkat ja niiden tilaisuudet, hankkeeseen osallistuvien
matkakulut, kunkin maakunnan yhteyshenkilön kulut, kansallisen
yhteyshenkilön kulut ja tutkimukseen liittyvien tilaisuuksien
kustannukset. Kustannukset jakautuvat vähintään kahden vuoden ajalle.
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OECD -tutkimuksen kustannukset maakunnittain viimeisimmän
vahvistetun väestömäärän mukaan. Kustannukset jakautuvat kahdelle
vuodelle:

Pohjois-Pohjanmaa 31,00%
Pohjois-Savo 19,10%
Lappi 14,3%
Pohjois-Karjala 12,72%
Etelä-Savo 11,72%
Kainuu 6,15%
Keski-Pohjanmaa 5,28%

OECD laskutus
65 616 euroa
40 420 euroa
29 695 euroa
26 918 euroa
24 815 euroa
13 012 euroa
11 174 euroa

toteutus
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

yhteensä
75 616
50 420
39 695
36 918
34 815
23 012
21 174

Keski-Pohjanmaan OECD tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii
yhteyspäällikkö Anne Sormunen. Tutkimus on esitelty KeskiPohjanmaan maakuntahallituksen kokouksessa 19.12.2014.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy tutkimuksen etenemisen ja valtuuttaa Anne
Sormusen kokoamaan Keski-Pohjanmaan alueelta tarvittavat tiedot,
tarvittaessa kokoamaan alueellisen tietotuotantoryhmän sekä
koordinoimaan alueen ja OECD:n tutkimusryhmän yhteistyötä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA LIIKUNNAN
EDISTÄMISESTÄ

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 37
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 13.3.2015 lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi liikunnan edistämiseksi 10.4.2015
mennessä. Liitto on saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 14.4.2015
saakka.
Eduskunta on hyväksynyt uuden liikuntalain 3.2.2015. Tarkoitus on, että
laki tulee voimaan 1.5.2015. Liikuntalain voimaantullessa voimassa
oleva liikuntalaki ja liikunta-asetus kumoutuvat. Hyväksytyn uuden
liikuntalain mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään liikunnan
aluehallinnon tehtävistä, valtion liikuntaneuvoston ja alueellisen
liikuntaneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta, uusien
avustettavien järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä, järjestöille myönnettävien
valtionavustusten myöntämisen edellytyksistä, toimivallasta
valtionapuviranomaisten välillä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuuden
arvioinnista ja sitä koskevasta menettelystä.
Keski-Pohjanmaan liitto esittää lausuntonaan seuraavasti:
1 §: Liikuntaneuvoston jäsenten perehtyneisyysvaatimusten
väljentäminen, jotta myös erityisosaamisen saaminen jäsenistöön
mahdollistuu, on perusteltua. Myös joustavuus liikuntaneuvoston
jaostojen sisältöaloissa ajankohtaisten kehitys- ja käsittelytarpeiden
mukaan on järkevää (opetus- ja kulttuuriministeriöllä asettamispäätös
liikuntaneuvoston kuulemisen jälkeen; opetus- ja kulttuuriministeriö
voisi kuulla tässä myös alueellisten liikuntaneuvostojen kantoja
erityisosaamisen kokoamisen osalta).
4 § esittää aluehallintoviraston liikunnan tehtäviä:
Aluehallintoviraston lisäksi myös maakuntaliitot edistävät ja tukevat
terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikuntaa. Hyvinvoinnin laajaalaisessa alueellisessa kehittämisessä maakuntaliitot ja
aluehallintovirasto voisi tehdä enemmän yhteistyötä.
On tärkeää, että myös maakuntaliitot antavat lausunnon opetus- ja
kulttuuriministeriön toimivaltaan kuuluvista liikuntapaikkarakentamisen
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja
perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista. Maakuntaliitot
kuulevat alueensa kuntia ja liikunta-alan toimijoita ja voivat siten
tarvelähtöisesti priorisoida alueensa hankkeita.
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Kun samalla asetuksella alueellisen liikuntaneuvoston jäsenmäärää
kavennetaan, lausunnot vain alueellisen liikuntaneuvoston ja
aluehallintoviraston kautta liikuntapaikkarakentamiseen eivät välttämättä
takaa riittävää aluetason käsittelyä ja kuulemista.
5 §:n mukaisesti alueellisen liikuntaneuvoston muiden jäsenten määrä
laskee 16 jäsenestä 12:sta. Entisen alueellisen liikuntaneuvoston
jäsenmäärän määräytymisperusteet sallivat maakunnallisesti laajaalaisemman harkintavallan, joka on perusteltua säilyttää. Siksi KeskiPohjanmaa puoltaa jäsenmäärän säilyttämistä 16 jäsenessä. Mikäli
jäsenten kokonaismäärä kuitenkin laskee, halutaan jatkossakin KeskiPohjanmaan maakunnan alueelta valita kaksi edustajaa alueen
näkökulmien kattamiseksi. Jäsenmäärän laskiessa on haasteellista koota
edustava toimielin, jossa on alueellisesti sekä toimialojen,
kansalaisjärjestöjen, kuntien ja kielellisten näkökohtien kattavuus, ja
jossa jäsenillä on liikuntapolitiikan tai liikunnan eri alojen
perehtyneisyys.
6 §: Alueellisen liikuntaneuvoston tulisi saada päättää ns. pienten
rakentamishankkeiden valtionavustukset niillä perusteilla, jotka
valtionhallinto kulloinkin määrää.
8 §: Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuuden hyväksymisen
tulee mahdollistaa aluetason ja jäsenistöltään marginaalisempien lajien
toiminta, kun ne toimialallaan toimivat vaikuttavasti.
Hyväksymisperusteesta poikkeamisista liikuntapoliittisesti ja
toiminnallisesti merkittävien erityisryhmien osalta tulee antaa selkeät
perustelut ja ohjeet, jotka mahdollistavat tasavertaisen käsittelyn
hakijoiden kesken.
Liikunta-asetuksen luonnos vastaa hyväksytyn liikuntalain sisältöä ja
tavoitteita. Asetus antaa tosin liikuntalain soveltamisen osalta
merkittävän harkintavallan Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tämä
lienee kuitenkin hallinnon joustavuus- sekä tehokkuuden vaatimuksiin
hyvin soveltuvaa sekä korostaa vahvasti hallintoviranomaisilta
vaadittavaa lain tarkoituksen kunnioittamisen vaatimusta.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy Valtionneuvoston asetusluonnoksesta liikunnan
edistämisestä laaditun lausunnon.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen muutoin, kuitenkin 5 §
muutettiin yksimielisesti kuulumaan seuraavasti:
5 §:n mukaisesti alueellisen liikuntaneuvoston muiden jäsenten määrä
laskee 16 jäsenestä 12:sta. Entisen alueellisen liikuntaneuvoston
jäsenmäärän määräytymisperusteet sallivat maakunnallisesti laajaalaisemman harkintavallan, joka on perusteltua säilyttää. Siksi KeskiPohjanmaa puoltaa jäsenmäärän säilyttämistä 16 jäsenessä.. Jäsenmäärän
laskiessa olisi haasteellista koota edustava toimielin, jossa on
alueellisesti sekä toimialojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja kielellisten
näkökohtien kattavuus, ja jossa jäsenillä on liikuntapolitiikan tai
liikunnan eri alojen perehtyneisyys.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 38
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 21.3.2015-12.4.2015
2. Esiselvityshanke Biomass hankkeen loppuraportti
3. Preparation of Noice Measurementt Collaboration, NCPre hankkeen
loppuraportti
4. Lähetetty 3.13.2015 Lestijärven kunnalle lausunto Lestijärven
tuulivoimapuiston Hittisennevan (osa-alue1) ja Iso Kortenevan (osaalue 3) osayleiskaavoista.
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.
---

Lisäksi maakuntajohtaja antoi kokouksen lopussa ajankohtaiskatsauksen.
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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 30-34, 36-38
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 35
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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