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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 223
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Ojanperän ja Arto
Pihlajamaan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Arto Pihlajamaan.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 224
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan
edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan jos hallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa
eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia.
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen
26.11.2014 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät
muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole
estettä ja päättää panna ne täytäntöön;
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laatiminen
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 5. vaiheen laatiminen
Talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma 2015-2017
Maaseutustrategia
Maakuntahallituksen varajäsenen valinta

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 225
Alueellisessa yhteistyössä ajankohtaisia olennaisia asioita mm. ovat:
1. SOTE-uudistus. Pohjois-Suomen sote-alueen seuraava kuntakokous
pidetään Oulussa 5.2.2014. Keski-Pohjanmaan tuotantoalueen
järjestäytyminen tapahtuu tammikuussa 2015.
2. Keski-Pohjanmaan kuntarakenneselvitys. Selvitys julkistetaan
kuntakokouksessa Kokkolassa 17.12.2014.
3. Centria ammattikorkeakoulun toimilupa ja siihen liittyvä selvitys.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.12.2014 valitaan uuden lain
mukainen hallitus ja yhtiön hallituksessa 15.12.2014 hyväksytään
toimiluvan edellyttämä selvitys.
4. Keski-Pohjanmaan biolaitoshankkeet ja biotalouden kehittäminen.
Suurhankkeina on valmistelussa Sievin Biofuels Oy:n biojalostamo
ja EU-komission rahoitukseen MMM on esittänyt Kokkolan
biojalostamoa. Lisäksi vireillä on Toholammin biokaasulaitos.
Biotalouden kehittämistä on toteutettu Biolaakso -yhteistyössä, jossa
yhtenä tavoitteena on Luonnonvarakeskuksen toimipaikan
vakiinnuttaminen Kokkolassa ja Kannuksessa.
5. Vaasan vaalipiirin maakuntien, keskuskaupunkien, elinkeinoelämän
ja ELY-keskuksen yhteistyötavoitteet vuonna 2015. KeskiPohjanmaa on pj-maakunta 2015. Yhteistyötä tehdään myös LänsiSuomen maakuntien ja Keski-Ruotsin alueen kesken.
6. Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyötavoitteet 2015. Kainuu on pjmaakunta 2015. Yhteistyötä tehdään myös Itä-Suomen maakuntien
kanssa sekä Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan.
7. Aluehallinnon uudistustavoitteet. ELY-keskusten rakenteita
uudistetaan jo 1.1.2015 lukien, vaikka ns. VIRSU-hankkeen raportti
valmistuu 28.2.2015. Keskustelussa on edelleen myös maakuntien
tehtävät ja määrä, mutta asia siirtynee tulevan hallituksen
käsiteltäväksi osana aluehallinnon laajempaa uudistusta.
8. Maakuntaliiton tavoitteet ja hallintosääntö tarkistetaan kevään 2015
aikana, huomioiden mm. Kuntalain uudet säännökset. Hallituksen ja
johtoryhmän työseminaari järjestetään helmikuun 2015 aikana.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
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KESKI-POHJANMAAN METSÄNEUVOSTO
Suomen metsäkeskusta koskeva lainsäädäntö uudistuu. Uusi,
metsäkeskusta koskeva lainsäädäntö on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2015 lukien. Tavoitteena on, että toiminta jakaantuu kolmeen
palvelukokonaisuuteen: elinkeinopalveluihin, metsätieto- ja
tarkastuspalveluihin sekä hallintopalveluihin. Elinkeinopalvelut
organisoidaan maantieteellisille palvelualueille.
Suomen metsäkeskuksessa on tällä hetkellä 13 alueyksikköä, joista
yksi on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö. Etelä- ja KeskiPohjanmaalla, kuten muissakin alueyksiköissä, toimii tällä hetkellä
maa- ja metsätalousministeriön nimittämä alueellinen
metsäneuvosto ja alueneuvottelukunta.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellisessa metsäneuvostossa on 27
jäsentä, jotka tulevat molempien maakuntien alueilta. Alueellisen
metsäneuvoston keskeisin tehtävä on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
alueellisen metsäohjelman toimeenpanon koordinointi.
Alueellisessa metsäneuvostossa olevat tahot osallistuvat
aktiivisesti noin neljän vuoden välein laadittavan ohjelman
valmisteluun. Alueellinen metsäneuvosto tekee metsäelinkeinon
kehittämiseen liittyviä aloitteita ja kannanottoja.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueneuvottelukunnassa on seitsemän
jäsentä. He edustavat metsänomistajia, metsäalan toimijoita,
maakunnan liittoja ja ELY-keskusta. Alueneuvottelukunta
kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa. Alueneuvottelukunta hyväksyy
alueellisen metsäohjelman. Lisäksi alueneuvottelukunta tekee
vuosittain seuraavalle vuodelle esityksen metsänparannusvarojen
käytöstä. Neuvottelukunnan tehtävänä on alueyksikön, maakuntien
liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen
yhteistyön linjoista päättäminen. Lisäksi alueneuvottelukunnalle
kuuluu aloitteiden tekeminen metsiin liittyvien elinkeinojen
kehittämisessä.
Metsäkeskusuudistuksessa uudet maakunnalliset metsäneuvostot
tuovat jatkossa maakunnan näkemystä metsäkeskuksen toimintaan
ja edistävät metsätalouden alueellista yhteistyötä. Maakunnalliset
metsäneuvostot hoitavat lakimuutoksen jälkeen tehtäviä, joista
nykyään vastaavat metsäkeskuksen alueneuvottelukunnat ja
alueelliset metsäneuvostot. Maakunnallisessa metsäneuvostossa
tulee olemaan noin kymmenen jäsentä.
Maakunnalliset metsäneuvostot muodostetaan maakunnista tai
niiden kerrannaisista. Keski-Pohjanmaan liitto järjesti 1.12.2014
keskustelutilaisuuden maakunnallisen metsäneuvoston
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muodostamisesta. Tilaisuuteen oli kutsuttu kuntien ja keskeisten
toimijoiden edustajat. Keskustelussa arvioitiin saavutettavia etuja
ja myös tarvittavia valmiuksia ja resursseja maakunnallisen
metsäneuvoston työn täysipainoiseen hoitamiseen. Etuja nähtiin
syntyvän mm. omasta alueellisesta metsäohjelmasta ja sen
toteuttamisesta maakunnan omista lähtökohdista. Onnistuessaan
maakunnallisella metsäneuvostolla uskottiin olevan merkittävä
rooli Keski-Pohjanmaan metsäelinkeinojen kehittämisessä.
Lisätietoja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä, puh. 040 6861 163.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus esittää Suomen Metsäkeskukselle, että se muodostaa
Keski-Pohjanmaalle maakunnallisen metsäneuvoston.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KRUUPAKKAN TEOLLISUUSALUE /ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-hanke

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

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

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

vetovoimatekijöiden vahvistaminen, sekä lisää alueen
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, yritysten ja niiden tarvitseman
osaavan työvoiman näkökulmasta.
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Toiminnan kuvaus:
- infran rakentaminen teollisuusalueelle
Hankkeen tavoitteet
- hankkeen tavoitteena on saada toimiva ja houkutteleva
toimintaympäristö etabloituvia ja laajenevia yrityksiä varten.
- yritykset sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrella olevalle
teollisuusalueelle.
- uusia yrityksiä sijoittuu kuntaan ja entiset laajentavat
toimintaansa.
- 20 uutta työpaikkaa
- kaksi uutta yritystä
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1.4.2013 – 31.12.2014
ostopalvelut
850 000
hankkeen kokonaiskustannukset
850 000 €
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteutusajalle 1.4.2013-31.12.2014
EAKR ja valtion rahoitus
424 000
kuntarahoitus
426 000
yhteensä
850 000 €
Rahoittajan/puheenjohtajan ehdotus:
1) Sihteeristö merkitsee hankkeen tässä vaiheessa tiedoksi
2) hankkeen varsinainen sihteeristökäsittely toteutetaan, mikäli KeskiPohjanmaan liitto saa käyttöönsä muilta alueilta mahdollisesti
vapautuvia varoja
Sihteeristön päätös:
1) Sihteeristö merkitsee hankkeen tässä vaiheessa tiedoksi
2) hankkeen varsinainen sihteeristökäsittely toteutetaan, mikäli KeskiPohjanmaan liitto saa käyttöönsä muilta alueilta mahdollisesti
vapautuvia varoja
--Sihteeristö 13.11.2014 § 13
Kaustisen kunta on hakenut aiemmin 424 000 EAKR:n ja valtion varoja
Kruupakkan teollisuusalue – nimiseen EAKR- hankkeeseen.
Keski-Pohjanmaan liitolla on tällä hetkellä 55 000 euroa
myöntövaltuutta jäljellä, tämä jäljellä oleva myöntövaltuus ja
mahdollisesti Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamista päättyvistä
hankkeista palautuvat varat myönnetään tähän hankkeeseen.
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Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
toteutettavaksi EU – hankkeena Pohjois-Suomen ohjelmakauden 20072013 EAKR –ohjelmavaroin.
Perustelu: Hanke vastaa Kaustisen kunnan jo pitkään suunnitteilla olleen
teollisuuskeskittymän rakentamistarpeisiin ja tukee yhteisen infran
tuottamista useamman yrityksen tarpeisiin. Hankkeen avulla
varmistetaan ohjelmakauden 2007-2013 EAKR varojen täysimääräinen
hyödyntäminen kohdistamalla mahdolliset palautuvat varat rahoitusta jo
kauan odottaneen kehittämiskohteen toteuttamiseen.
Käsittely: Sihteeristölle jaettiin tarkennettu hankesuunnitelma vuosille
2014-2015. Todettiin lisäksi, että hanke rahoitetaan liiton jäljellä olevista
ja vielä mahdollisesti palautuvista ohjelmakauden 2007-2013 varoista
myöntövaltuuksien puitteissa.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen toteutettavaksi EU
– hankkeena Pohjois-Suomen ohjelmakauden 2007-2013 EAKR –
ohjelmavaroin.
Maakuntahallitus 17.12.2014 §
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Toteuttamisaika:
Kokonaiskustannukset:
Eura hakemusnumero:

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

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

210 000 euroa /ostopalvelut.

Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää hankkeelle EAKR-rahoitusta 50 % hankkeen toteutuneista
hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään 55 000 euroa.
3. hyväksyy hankkeelle esitetyn ohjausryhmän ja nimeää hankkeen
yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin ja
asiantuntijajäseneksi aluesuunnittelija Janna Räisäsen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 – 2020 SUOMEN
RAKENNERAHASTO-OHJELMASTA RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN
VALINTAKRITEERIT

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 228
Keski-Pohjanmaalla toteutettavan rakennerahasto-ohjelman 2014-2020
hankkeiden ohjelmanmukaisuuden käsittelee maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristö ja maakunnan yhteistyöryhmä.
Keski-Pohjanmaan liitolle osoitettujen hankkeiden rahoituksesta päättää
maakuntahallitus.
Kaikkien hankkeiden tulee täyttää yleiset valintaperusteet jotta ne
voidaan rahoittaa rakennerahasto-ohjelmasta. Yleiset valintaperusteet
perustuvat EU- asetuksiin, kansalliseen lainsäädäntöön tai
oikeuskäytäntöön.
Yleiset valintaperusteet ovat:
1. Hakija on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen
toteuttamiseksi
3. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai
sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole
syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu
liiketoimintakieltoon.
4. Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankeen
etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen
suunnitelma.
5. Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
6. Hakijalla on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen
luonteen vuoksi ole tarpeetonta
7. Hakijalla ei ole ERI- rahastoihin kohdistuvaa
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole maksettu.
8. Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava
koulutus tai osaaminen
9. Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena.
10. Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen
toteutumiseen.
Rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020 toteutetaan viidellä
toimintalinjalla. Kullakin toimintalinjalla on erityistavoitteita, joiden
toteuttamista hankkeessa tehtävien toimenpiteiden on edistettävä.
Hankkeet arvioidaan erityistavoitteen arviointiperusteiden (pisteytys 1-5
pistettä) mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 12/2014

17.12.2014/§ 228
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Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa hakujen yhteydessä.
Kaj Lyyski käy läpi hankkeiden yleiset valintaperusteet sekä
erityistavoitteiden arviointiperusteet ja painotukset vuosille 2015-16.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee valinta- ja arviointiperusteet tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2014
Maakuntahallitus 12/2014

13.11.2014/§14
17.12.2014/§ 229
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ABC – ACTIVE BUSINESS CLUSTER FOR EXPORT EAKR-HANKE
Hakija
Ohjelma
Toimintalinja
Erityistavoite
Toteutusaika
Kokonaiskustannusarvio
Vastuuviranomainen

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1. Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
1.1.2015-31.12.2017
391 500 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Taustaa
Hankkeen taustalla on maakunnan kehittämisrahalla vuosina
2013-2014 toteutettu Suurhankkeiden koordinaatiohanke, jonka aikana
kartoitettiin merkittävimmät isot projektit Pohjois-Ruotsissa, PohjoisNorjassa ja Barentsin alueella sekä luotiin pohja yhteistyöverkostoille,
jota työtä on tarkoitus jatkaa ja laajentaa tämän projektin toimesta.
Hankkeen tavoite
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa keskipohjalaisten
yritysten mukaan pääsyä arktisilla alueilla ja muualla tapahtuviin
investointeihin ja suurhankkeisiin. Tavoitteena on muodostaa vahvoja
klustereita eri toimialoille, jolloin voidaan olla tarjoamassa valmiita
kokonaisratkaisuja. Toimintatapa mahdollistaa myös pienempien pkyritysten osallistumisen kansainvälisiin projekteihin. Lähtökohtana on,
että yritykset oppisivat hankkeen myötä myös itse hakemaan
proaktiivisesti tietoa kv kilpailutuksista ja rakentamaan vastauksia
niihin.
Hankkeen tavoitteena ylipäätään on lisätä tietoutta Keski-Pohjanmaalla
arktisen alueen suurhankkeista sekä muista kansainvälisistä ja
kansallisista suurinvestoinneista. Tätä tietoa voivat hyödyntää sekä
yritykset itse suoraan että kunnat omien kehityshankkeidensa
suunnittelussa.
Hankkeen keskeinen sisältö ja uutuusarvo
Hankkeen uutuusarvo on sen dynaamisessa ja proaktiivisessa
toiminnassa. Kun perinteisessä toiminnassa on toimittu vasta, kun yritys
itse on ottanut yhteyttä Viexpoon tai Finnproon, niin tässä hankkeessa
haetaan valmiita kansainvälisiä kontakteja, suurhankkeita ja muita
tarjouskilpailuita, joihin alueen yritykset voivat ottaa osaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2014
Maakuntahallitus 12/2014
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Hankkeen keskeiset toimenpiteet
1) kansainvälisen markkinointitiedon hankkiminen
2) kerätyn tiedon jakaminen
3) investointikohteisiin ja markkina-alueisiin suuntautuvien matkojen
organisoiminen yrityksille
4) potentiaalisten asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden tuonti Suomeen
5) yhteisten markkinointimateriaalien työstäminen
6) Suomen ja keskipohjalaisten yritysten näkyvyyden lisääminen
arktisilla alueilla ja muilla kansanvälisillä areenoilla
7) yritysten verkostoitumisen edesauttaminen
8) arktisen alueen ja muiden kv. markkinoista kiinnostuneiden yritysten
sparraaminen
Tavoiteltavat keskeiset tulokset
Saada aikaan 30 miljoonan euron arvosta uusia toteutuneista kauppoja
keskipohjalaisyrityksille projektin toteutusaikana.
Hankkeen myötävaikutuksella alueelle syntyy 10 uutta työpaikkaa.
Horisontaaliset periaatteet hankkeessa
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeella ei ole sellaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia, jotka
vaatisivat erillistä ympäristövaikutusten arviointiprosessia.
Toiminnan jatkuvuus
Hankkeen toiminta on suunniteltu jatkettavaksi sen päättymisen jälkeen
osana Kokkolanseudun Kehitys Oy:n normaalia toimintaa, jossa luodut
toimintamallit otetaan käyttöön.
Hankkeen kustannusarvio (€)
Palkat
210 000
Ostopalvelut
60 000
Matkat
90 000
Flat rate (15 %)
31 500
Yhteensä
391 500
Hankkeen rahoitussuunnitelma (€)
EAKR+ valtio
Kunta
- omarahoitus (Kosek) 44 631
- Kaustisen stk
26 622
- Kannus
7 047
Yksityinen
Yhteensä

274 050
78 300

(70 %)
(20 %)

39 150
391 500

(10 %)

Kaustisen seutukunnan päätös kuntarahasta on tehty 3.11.2014.
Kannuksen käsittely 12.11.2014
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 2/2014
Maakuntahallitus 12/2014
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Kosekin hallituksen (omarahoitus) käsittely 19.11.2014
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
mukaiseksi ja rahoitettavaksi toimintalinjasta 1 (erityistavoite 2.1.).
Perustelu myönteiselle esitykselle: Hanke antaa konkreettiset
mahdollisuudet edistää yritysten verkostoitumista ja kansainvälistymistä.
Käsittely: Kaustisen seutukunnan edustaja toi esille, että Kaustisen
seutukunta on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen, mutta
Toholampi ei ole lähdössä kuntarahalla mukaan hankkeeseen
(Toholammin osuus 5 000 €). Kosekin tulisi näin ollen kustantaa
puuttuva kuntarahaosuus itse omarahoitusosuutena tai neuvotella vielä
suoraan Toholammin kunnan kanssa asiasta. Puheenjohtaja totesi, että
liitto tuo hankkeen sihteeristön välitarkasteluun esittämänsä 2+1
menettelyn mukaisesti (§ 34).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaiseksi ja
rahoitettavaksi toimintalinjasta 1 (erityistavoite 2.1.).
--Jonne Sandberg poistui esteellisenä § käsittelyn ajaksi.
Jukka Ylikarjula saapui kokoukseen § käsittelyn aikana klo 10.15.

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 229
Hanke on rakennerahasto- ohjelman mukainen sekä täyttää hankkeelta
vaadittavat yleiset valintaperusteet
Hanke on arvioitu arviointityöryhmässä ja täyttää rahoitettavaksi
soveltuvat erityistavoitteen arviointikriteerit (pisteet 36/55).
ABC-hankkeelle esitetään rahoitus myönnettäväksi. Hankkeen
kolmannen vuoden rahoitus myönnetään maakuntajohtajan päätöksellä,
mikäli hanke on edennyt ja toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Kokkolanseudun Kehitys Oy:n EAKR-hankehakemusta on
alkuperäisestä pienennetty 5 150 euroa, johtuen kuntaosuuden
pienenemisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 12/2014

17.12.2014/§ 229

Sivu
378

Hankkeen uusittu kokonaiskustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle,
(kolmelle vuodelle)
palkat
209 000
ostopalvelut
58 000
Matkat
88 000
Flat rate (15 %)
31 350
Yhteensä
386 350
Hankkeen uusittu kolmen vuoden eli kokonaistoteuttamisajan
rahoitussuunnitelma:
EAKR+ valtio
270 445
Kunta
77 270
Yksityinen
38 635
Yhteensä
386 350
Hankkeen kustannusarvio ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
palkat
140 000
ostopalvelut
39 000
matkat
59 000
flat rate (15 %)
21 000
yhteensä
259 000
Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
EAKR+ valtio
181 300
kuntarahoitus
51 800
-

Kosek Oy:n omarahoitus
Kaustisen stk
Kannus

yksityinen
yhteensä

29 526
17 612
4 662

25 900
259 000

Hankkeen ohjausryhmätahot:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/aikuiskoulutus
Pohjanmaan kauppakamari
Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry
Kaustisen seutukunta
Kosek OY
Keski-Pohjanmaan liitto
Kannuksen kaupunki
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman koko toteuttamisajalle 1.1.2015-31.12.2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 12/2014
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2. myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 181 300 €
toteuttamisajalle 1.1.2015-31.12.2016. Hankkeen kolmannen vuoden
rahoitus myönnetään maakuntajohtajan päätöksellä, mikäli hanke on
edennyt ja toteutunut suunnitelman mukaisesti.
3. hyväksyy esitetyn ohjausryhmätahon, ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin Keski-Pohjanmaan liitosta
Perustelut myönteiselle esitykselle:
Keski-Pohjanmaan yritysten vientikaupan edistämiseen liittyvien
toimenpiteiden osaaminen lisääntyy.
Kosek Oy hyödyntää jatkossa toimintamallien käyttöä yritysten
hyödyksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 3/2014
Maakuntahallitus 12/2014

4.12.2014/§36
17.12.2014/§ 230
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KOKKOLAN SUURTEOLLISUUSALUEEN VAIKUTTAVUUDEN
PARANTAMINEN (300240)
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.1.2015-30.6.2017
Kokonaiskustannusarvio: 254 400 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Kokkolan suurteollisuusalue on Skandinavian suurin epäorgaanisen
kemian alan keskittymä, joka omaa hyvät logistiset yhteydet ja siellä on
mahdollista saavuttaa synergioita olemassa olevan teollisuuden kanssa.
Alueen taloudelliset vaikutukset Kokkolan kaupungille ja maakunnalle
ovat huomattavat. Hankkeen taustalla on Kosekin vuosina 2011-2012
toteuttama Kokkolan suurteollisuusalueen etabloitumisten
edistämishanke, jonka aikana alueelle etebloitui 12 yritystä, joiden
työpaikkavaikutus oli yhteensä 101 työpaikkaa. Projektissa nousi esille
alueen palvelutarjonnan kasvaneet vaatimukset, sekä potentiaali uusille
palveluyrityksille.
Tavoitteet
Hankkeen pitkänvälin tavoitteena on alueen vaikuttavuuden
parantuminen ja sen myötä alueen houkuttelevuuden parantuminen
kilpailtaessa uusista yrityksistä, työvoimasta ja opiskelijoista. Lyhyen
aikavälin tavoitteena on uuden teollisuuden ja palveluyritysten
sijoittuminen alueelle. Määrällisinä tavoitteina on luoda uusia
työpaikkoja sekä säilyttää vanhat työpaikat suurteollisuusalueella sekä
turvata alueen työvoiman saatavuus. Hankkeella pyritään aikaansaamaan
tai myötävaikuttamaan 60 uuden työpaikan ja 5 uuden yrityksen
syntymiseen.
Hankkeen uutuusarvo
Klusterimallin rakentaminen ja sen hyödyntäminen kilpailussa
sijoittujista, työntekijöistä sekä opiskelijoista.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kemian- ja prosessiteollisuuden yritykset, prosessiteollisuuden
palvelutarjontayritykset, palveluyritykset, tutkimus- ja
tuotekehityspalveluita tarjoavat yritykset ja oppilaitokset.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Tutkitaan vaikuttavuus nykytasolla
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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2) Laaditaan suunnitelma vaikuttavuuden parantamiseksi
3) Kehitetään ja vahvistetaan paikallista kemian verkostoa yhteistyössä
oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa
4) vahvistetaan tutkimus- ja tuotekehitysympäristön hyödyntämistä
yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa
5) Osallistutaan messuille ja seminaareihin
6) Tuotetaan ja yhdenmukaistetaan markkinointimateriaalia
7) Sijoittumisselvitysten koordinointi
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tavoitteena on siirtää toiminta osaksi yhdistyksen sekä
alueella toimivien infra- ja palveluyritysten toimintaa.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Matkat
Flat rate (15 %)
Yhteensä

96 000
104 000
40 000
14 400
254 400

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus (omarahoitus)
Yksityinen
Yhteensä

178 080
50 880
25 440
254 400

70 %
20 %
10 %
100 %

Kuntarahoitus on hakijan omarahoitusta. Kokkolan
suurteollisuusalueyhdistys ry:n hallitus on tehnyt periaatepäätöksen
osallistua hankkeeseen.
Horisontaaliset periaatteet
· Hanke on sukupuolineutraali
· Hankkeella ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia
· Hanke tukee kestävämpää kehitystä useilla ohjelman mittareilla
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hanke etsii alueen yrityksille sopivia uusia
palvelutuotteita/uutta liiketoimintaa olemassa olevaa teollisuutta sekä
teollisuusinfraa hyödyntäen. Palveluliiketoiminta kehittyy todellisista
tarpeista. Myös maakunnan tavoitteissa painopisteeksi nostettu
biotalouteen liittyvä prosessiosaaminen on korkealla tasolla. Hanke
toimii "tiedonjakokanavana" suuryritysten tarjoamista mahdollisuuksista
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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uusien innovaatioiden synnyttämiseen. T&K&I yhteistyö alueen
toimijoiden kanssa.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisena
rahoittajan esittämin perusteluin.
Maakuntahallitus 17.12.2014 § 230
Hanke on rakennerahasto-ohjelman mukainen sekä täyttää hankkeelta
vaadittavat yleiset valintaperusteet.
Hanke on arvioitu arviointityöryhmässä ja täyttää rahoitettavaksi
soveltuvat erityistavoitteen arviointikriteerit (pisteet 35/60)
Ohjausryhmätahot:
Yliopistokeskus Chydenius
Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys
Kosek oy
Kokkolan kaupunki
Keski-Pohjanmaan liitto
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 178 080 €.
3. hyväksyy esitetyn ohjausryhmätahon, ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin Keski-Pohjanmaan liitosta
Perustelut myönteiselle esitykselle: Hankkeella tuetaan uuden
teollisuuden ja palveluyritysten sijoittumista alueelle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sihteeristö 3/2014
Maakuntahallitus 12/2014
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SMARTHOME4E (300778)
Hakija:
Ohjelma:

Jyväskylän yliopisto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 398 480 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Hankkeen taustalla on tarve hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten kasvua sekä tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn
edistämistä. Taustalla on myös STM:n laatusuositukset hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Kokkolassa
vanhustenhuollon piiriin kuuluu tällä hetkellä lähes 5000 vanhusta, joista
tukipalvelutoiminnan piirissä on n. 3000, kotihoidon n. 1300 ja
laitosasumisen n. 400 vanhusta. Tulevina vuosina kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden on kyettävä pitämään palvelu- ja laitosasumista
tarvitsevien määrä kurissa, jotta kustannukset pysyvät hallittavina.
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Kokkolan kaupungin
vanhustenhuollon ja yritysten kanssa. Vuoden 2014 pro gradu
tutkielmiin liittyen Kuusikummun palvelutaloon on asennettu
pilottitestaukseen järjestelmä, jota voidaan hyödyntää tässä hankkeessa.
Tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
1) luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona
asumisen tueksi
2) kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhustenhuollon
tarpeisiin
3) ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta sekä tarjota
sen kautta
- vanhustenhuollon toimintaa tukevaa tietoa asukkaista
- ratkaisuja asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
- vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita asukkaalle
Pidemmällä aikavälillä SmartHome4E-palvelualustan avulla saadaan
aikaan säästöjä sairaanhoito- ja terveydenhoitokuluihin.
Palveluntarjoajat ja kuntapäättäjät saavat ennakkotietoa ikääntyvästä
väestöstä, jolloin he pystyvät varautumaan tulevaan ja kohdistamaan
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käytettävissä olevat resurssit paremmin. Ikääntyvien ihmisten tarpeisiin
voidaan vastata nykyistä aikaisemmin ja heidän elämänlaatunsa paranee.
Hankkeen uutuusarvo
SmartHome4E-palvelualusta mahdollistaa uudenlaisen
toimintakonseptin luomisen, jossa palvelualustan älykkäitä langattomia
mittauksia ja virikkeellisiä palveluja apuna käyttäen tuetaan ikääntyvien
ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään turvaten terveyttä ja
toimintakykyä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kokkolan vanhustenhuollon
tukipalvelutoiminnan ja kotihoidon piiriin kuuluvat henkilöt tai niiden
piiriin mahdollisesti lähiaikoina siirtyvät.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) SmartHome4E- palvelukonseptin valmistelu
2) SmartHome4E-palvelukonseptin analysointimenetelmien
kehittäminen
3) SmartHome4E-palvelualusta
4) SmartHome4E-monitorointiratkaisu
5) SmartHome4E-palvelukonseptin demostrointi oikeassa ympäristössä
6) Projektin tiedotus
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tavoitteena on, että ulkopuolinen yritys, jo olemassa oleva tai
mahdollisesti syntyvä, ottaa SmartHome4E-palvelualustan omaan
tuotevalikoimaansa ja ylläpitää sitä. Avoimeksi suunnitellulle
palvelualustalle on kaikilla yrityksillä mahdollisuus tuoda omia
palveluitaan myyntiin, jonka ansioista se jää elämään myös hankkeen
jälkeen.
Kustannusarvio (€)
Palkat
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate (24 %)
Yhteensä

269 338
36 000
28 500
64 642
398 480

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
Muu julkinen (omarahoitus)
Yhteensä
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70 %
25 %
5%
100 %
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Kuntarahoitusta on haettu Kokkolan kaupungilta (kaupunginhallituksen
käsittely 4.12.).
Horisontaaliset periaatteet
Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta.
Hankkeessa kehitettävät ratkaisut palvelevat tasapuolisesti sukupuoleen
katsomatta.
Kestävän kehityksen näkökulmasta hanke edistää erityisesti hyvinvointia
sekä kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita.
Rahoittajan/kehittämisjohtaja esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa kehitettävän älykkään
monitorointijärjestelmän avulla luodaan toimintakonsepti ikääntyvien
ihmisten kotona asumisen tueksi. Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata
nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen,
toimintakykyinen ja turvallinen kotona asuminen pidempään. Hankkeen
avulla pystytään tarjoamaan SmartHome4E-palvelualustan avulla
sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu
ennakoivan hoitotyön tueksi.
Hanke mahdollistaa myös uudenlaisen toimintakonseptin luomisen,
jonka ympärille on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden vanhushuollon kanssa. Vanhushuollon
tukipalveluiden ja kotihoidon yksiköistä nousevat tarpeet ovat
keskeisenä ja suuntaa-antavana osana tässä hankkeessa.
Käsittely: Todettiin, että Kokkolan kaupunki on tehnyt hankkeesta
myönteisen kuntarahapäätöksen 1.12.2014. Todettiin, että rahoittaja käy
hakijan kanssa vielä mm. kustannusarviota koskevan
tarkentavan keskustelun.
Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin rahoittajan esityksen mukaisena
rahoittajan esittämin perusteluin.
Maakuntahallitus 17.12.2014 § 231
Hanke on rakennerahasto-ohjelman mukainen ja täyttää hankkeelta
vaadittavat yleiset valintaperusteet.
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Hanke on arvioitu arviointityöryhmässä ja täyttää rahoitettavaksi
soveltuvat erityistavoitteen arviointikriteerit (pisteet 40/60).
Hankkeen kustannusarvio ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
palkat
190 360
ostopalvelut
24 000
muut
24 000
flat rate (24 %)
45 687
yhteensä
284 047
Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016
EAKR+ valtio
Kokkolan kaupunki
Chydenius/omarahoitus
yhteensä

198 834
71 011
14 202
284047

Hankkeen ohjausryhmätahot:
Yritysedustajat
Kokkolan kaupunki
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Keski-Pohjanmaan liitto
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Perustelu myönteiselle päätösesitykselle:
Hankkeessa tuotetun toimintakonseptin avulla voidaan vaikuttaa
vanhustenhuollon jo kotihoidon piiriin kuuluvien tai siihen lähiaikoina
siirtyvien ihmisten pidempään kotona asumisen mahdollisuuteen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman koko toteuttamisajalle 1.1.2015-31.12.2017.
2. myöntää hankkeelle rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 198 834 €
toteuttamisajalle 1.1.2015-31.12.2016. Hankkeen kolmannen vuoden
rahoitus myönnetään maakuntajohtajan päätöksellä, mikäli hanke on
edennyt ja toteutunut suunnitelman mukaisesti.
3. hyväksyy esitetyn ohjausryhmätahon, ja nimeää hankkeen valvojaksi
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirran Keski-Pohjanmaan liitosta
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAKSATUSTARKASTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 232
Anne Timberg on 30.11.2014 irtisanoutunut maksatustarkastajan
tehtävästä. Timbergille on myönnetty työvapaata ajalle 1.5.-31.12.2014
perusteluna työskentely Lapin liitossa. Maksatustarkastajan sijaisuutta
oman toimensa ohella on hoitanut asiahallintasihteeri Marjo Levaniemi
17.3.2014 alkaen. Sijaisuuden alkaessa www-sivujen koordinointivastuu
sekä kulttuuriliiton tehtävät siirrettiin Levaniemen tehtävistä toisille
henkilöille. Hankkeiden aloituspalaverien valmistelu- ja vetovastuu
siirtyi kehittämistiimin vastuulle. Samoin maksatuksiin liittyviä
hallinnollisia toimia siirrettiin hallintopäällikölle.
Maksatustarkastajan paikkaa ei ole tarpeen täyttää vaan tehtävät
hoidetaan liiton virastossa tehtävillä sisäisillä järjestelyillä. Marjo
Levaniemi on toistaiseksi voimassa olevassa asiahallintasihteerin
toimessa. Marjo Levaniemen työkuvaa, hänen suostumuksellaan
muutetaan siten, että asiahallintahallintasihteerin tehtäviin kuuluu
1.1.2015 alkaen asiahallinta- ja taloushallinnontehtävien (~50 %) lisäksi
EU- ja maakunnankehittämisrahaa koskevat maksatukset (~50 %).
Levaniemi käyttää tehtävänimikettä maksatustarkastaja. Levaniemen
palkkaus sama kuin joulukuussa 2014.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että vapautunutta työsopimussuhdetta ei
täytetä, vaan tehtävät hoidetaan viraston sisäisin työsopimusjärjestelyin
perustelujen mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuuston III varapuheenjohtaja Jarmo Rasmus poistui
kokouksesta pykälän 232 käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen
klo 11.15.
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233 §

KEVÄÄN 2015 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 233
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen kevään 2014 kokouspäiviksi ehdotetaan
26.1., 23.2., 23.3., 13.4, 18.5 ja 15.6.2015.
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 23.4.2014.
Hallituksen ja johtoryhmän työseminaari helmikuussa 2015.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 17.12.2014 § 234
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 10.11-16.12.2014
2. Lähetetty 11.11.2014 lausunto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle Sievi Biofuels Oy:n
biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
3. Myynnin Foorumi hankkeen loppuraportti
4. TEKILA -hankkeen loppuraportti
5. e-Solutions – hankkeen loppuraportti
6. Aikuiskoulutukseen soveltuva ubiikki oppimisympäristö hankkeen
loppuraportti
7. Suurhankkeiden Yritysverkostojen Koordinointihankkeen
loppuraportti
8. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5.12.2014
9. Taloudellinen toteutuma tammi-marraskuu 2014.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset..
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 223-226, 233-234
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 227-232
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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