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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 1
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo
Haapalehdon.
Päätös:
Hallitus
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Kantin ja Raimo Haapalehdon.
---
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AJANKOHTAISTA ALUEHALLINNOSTA JA MAAKUNTALIITOISTA

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 2
Viimeisen parin vuoden ajan on ollut vireillä aluekehityslainsäädännön,
uuden EU-rakennerahasto-ohjelman ja ELY-hallinnon uudistaminen.
Vuoden 2013 lopulla Eduskunta hyväksyi 17.12.2013 Aluekehityksen
hallinto- ja rahoituslait ja Valtioneuvosto hyväksyi 19.12.2013 ns. ELYasetuksen.
Maakuntaliittojen näkökulmasta keskeiset ohjaavat lait ja asetukset.
Valmistelussa on vielä aluekehityslakien nojalla annettavat asetukset.
Päälinjaukset ovat kuitenkin nyt tiedossa ja maakuntaliittojen on
aloitettava suur- ja yhteistoiminta-alueittain konkreettiset neuvottelut
tehostavista ratkaisuista. Taustalla on talouden kehysten kiristyminen,
joka tarkoittaa hallinnon keventämistä, jotta varoja saadaan
kohdennettua riittävästi konkreettisiin hankkeisiin.
Aluekehityslakien lopullisissa Eduskunnan hyväksymissä versioissa
korostuu maakuntien itsehallinto ja oma harkinta yhteistyön
tehostamisesta. Maakuntaliitot tulevat olemaan välittäviä viranomaisia
EU-rakennerahastohallinnossa. Tulevissa asetuksissa säädetään enää
lähinnä edellytyksistä. Maakuntien ja maakuntaliittojen tulee suhtautua
jatkossa kriittisesti Työ- ja elinkeinoministeriön operatiivisen toiminnan
ohjaamistavoitteisiin.
ELY-asetuksessa Keski-Pohjanmaa kuuluu Länsi-Suomen
rakennerahastotoimintaa koordinoivan Keski-Suomen ELY:n piiriin.
Keski-Pohjanmaan tavoite kuulumisesta Pohjois-Suomen RR-Elyyn ei
toteutunut, joten ratkaisussa ei noudatettu neljän (4) suuralueen
periaatetta. Sama tilanne on Varsinais-Suomen osalta. KeskiPohjanmaan osalta ratkaisu tarkoittaa neuvotteluja Länsi-Suomen
yhteistyön selkiyttämisestä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää
1. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kanssa neuvottelut
rakennerahastohallinnon maksatusyhteistyöstä.
2. Länsi-Suomen maakuntien kanssa neuvottelut Keski-Pohjanmaan
liittymisestä neuvottelukunnan osajäseneksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTALIITTOJEN AJANKOHTAISET YHTEISTYÖKOKOUKSET

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 3
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntatason yhteistyöverkostot ovat
- Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue EU-rakennerahasto-ohjelmassa ja
Brysselin yhteistyössä,
- Pohjois-Suomen maakuntien neuvottelukunta edunvalvonnassa ja
aluekehityksessä,
- Vaasan vaalipiirin maakuntien yhteistyöalue edunvalvonnassa,
valtionhallinnossa, aluekehityksessä ja kansainvälisyydessä,
- Pohjanmaan neuvottelukunta yhdessä Vaasan vaalipiirin maakuntien
ja keskuskaupunkien kanssa.
Seuraavan kuukauden aikana on sovittu pidettäväksi seuraavat
kokoukset, joihin on nimetty edustajiksi valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajistoa:
- 20.01.2014 klo 13.00 Seinäjoki. YTA-alueen puheenjohtajistokokous
- 10.02.2014 klo 12.00 Rovaniemi. Pohjois-Suomen neuvottelukunnan
puheenjohtajistokokous
- 13.02.2014 klo 17.00 Helsinki. Vaasan vaalipiirin
kansanedustajakokous
Lisäksi on sovittuna mm. seuraavia kokouksia ja yhteistyötilaisuuksia
- 29.01.2014 klo 9.00 Kalajoki. Meripohjola-seminaari
- 01.02.2014 klo 12.00 Helsinki. Helsingin Keskipohjalaiset ry:n
seminaari
- 17.2.2013 klo 15.00 Kokkola. Maakuntahallituksen ja Kokkolan
kaupunginhallituksen yhteinen tapaaminen, pääteemana uusi
maakuntaohjelma
Valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajat sekä
maakuntajohtaja kokoontuvat lisäksi 17.1.2014 valmistelukokoukseen,
jonka jälkeen nimetty puheenjohtajiston työvaliokunta kokoontuu ennen
Kokkolan kaupungin 17.2.2014 tapaamista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee kokoukset tiedoksi ja todetaan osallistujat
kokouksiin.
Päätös:
Hallitus merkitsi kokousaikataulutuksen tiedoksi.
---
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INTERREG ITÄMERI–OHJELMA

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 4
Interreg-ohjelmien tarkoituksena on tukea EU:n älykästä, kestävää ja
osallistavaa kasvustrategiaa ja vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja
alueellista yhteenkuuluvuutta.
INTERREG Itämeri -ohjelma
Itämeri-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kehitystä kohti kestävää,
innovatiivista ja alueellisesti integroitua Itämeren aluetta. Ohjelmaalueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja
Venäjältä. Ohjelmaprioriteetit ovat 1) innovaatiokapasiteetti, 2)
luonnonvarojen tehokas hallinta, 3) kestävät kulkuyhteydet ja 4)
institutionaalinen kapasiteetti makroalueellisessa yhteistyössä. (Itämeren
valtioiden välisen ohjelman EU-rahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 on
ollut yhteensä 208 miljoonaa euroa, sitä vastaava Norjan rahoitus 6
miljoonaa euroa ja Valko-Venäjän ENPI-rahoitus 8,8 miljoonaa euroa.)
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun Itämeri 2014-2020 -ohjelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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INTERREG POHJOINEN 2014-2020

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 5
Pohjoinen-ohjelmalle valittujen temaattisten tavoitteiden sisältö vastaa
hyvin Eurooppa 2020 -strategian ja osia EU:n Itämeren alueen strategian
tavoitteista siten, että ohjelma kohdentaa osaamiseen, innovointiin ja
elinkeinoelämän kehitykseen perustuvaan taloudelliseen kasvuun
vihreämmässä ja resurssitehokkaammassa ympäristössä, joka edistää
korkeampaa työllisyyttä sekä parempaa sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta.
Pohjoinen-ohjelman alueen maantieteellinen kartta

Ruotsin elinkeinoministeriö, Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö sekä
Norjan Kunta- ja alueministeriö ovat antaneet Norrbottenin läänin
lääninhallitukselle tehtäväksi koordinoida ohjelmaehdotuksen tekoa.
Työtä on tehty yhteisymmärryksessä Västerbottenin läänin
yhteistoimintaelimen, Lapin liiton, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan
liittojen, Nordlandin, Tromssan, Ruijan kuntayhtymien, Ruotsin,
Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjien kanssa. Norrbottenin läänin
lääninhallitus on valittu Pohjoinen-ohjelman 2014–2020 hallinto- ja
todentamisviranomaiseksi.
Pohjoinen-ohjelman edellytykset ja tarpeet ovat monella tapaa
ainutlaatuisia. Ohjelma-alue on jaettu kahteen osa-alueeseen, mutta
ohjelman suunnitelma on pääpiirteissään molempien osa-alueiden
yhteinen. Sápmin osa-alueen ainutlaatuiset edellytykset ja tavoitteet
kuvataan sen lisäksi erillisesti.
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Pohjoisen osa-alue kattaa Nordlandin, Tromssan ja Ruijan läänit
Norjassa, Norrbottenin läänin sekä Norsjön, Malån ja Sorselen kunnat
Västerbottenin läänissä Ruotsissa sekä Lapin, Pohjois- ja KeskiPohjanmaan maakunnat Suomessa.
Sápmin osa-alue kattaa Ruijan, Tromssan, Nordlandin, Pohjois- ja EteläTröndelagin läänit sekä osan Hedmarkin lääniä (Elgån poronlaidunpiirin
Norjassa; Norrbottenin, Västerbottenin, Jämtlandin ja Västernorrlandin
läänit sekä osan Taalainmaan lääniä (Idren paliskunnan alue) Ruotsissa;
Lapin sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan Suomessa. Västernorrlandin
lääni on lisätty ohjelma-alueeseen Sápmin osa-alueena. Västerbottenin
eteläisimmät paliskunnat sekä Jämtlandin pohjoiset paliskunnat
käyttävät vuosittain Västernorrlandin maita talvilaitumina. Saamelaiset
ovat perinnäistavan mukaan aina muuttaneet näille alueille ja asuttaneet
niitä. Monet saamelaiset ovat jääneet asumaan alueelle ja ovat tänään
poroja hoitavien saamelaisten jälkeläisiä.
-

27 % (11 340 000 €) ohjelman varoista määrätään tutkimusta ja
innovointia käsittelevälle toimintalinjalle. Toimintalinjan tavoitteena
on saada uusia rajat ylittäviä innovaatioita sekä vahvistaa pkyritysten mahdollisuuksia päästä osallisiksi ja toimia yhdessä alueen
rajat ylittävien tutkimus- ja innovointiympäristöjen kanssa.

-

31 % (13 020 000 €) ohjelman varoista määrätään yrittäjyyttä
käsittelevälle toimintalinjalle. Kansallisrajat ylittävän lisääntyvän
yhteistoiminnan avulla alueen elinkeinoelämä saa taitoja, resursseja
ja innovaatioita, joilla kehittää liiketoimintaansa sekä vahvistaa
asemiaan sekä lähimarkkinoilla että alueen ulkopuolella.

-

31 % (11 340 000 €) ohjelman varoista määrätään kulttuuria ja
ympäristöä käsittelevälle toimintalinjalle. Varsinkin Sápmin osaalueen kulttuuririkkaus on tärkeä osa alueen yhteisöllisyyttä ja
vetovoimaa, jota voidaan kehittää ja profiloida yhdessä. Ohjelmaalueen luonto on hyvin arvokasta ja vaatii säilyttämistä ja suojelua
tulevaisuutta varten. Edellytyksenä on rajat ylittävä yhteistyö.
Alueen edellytykset, joihin kuuluvat pitkät etäisyydet, harvuus,
kausittainen pimeys sekä kylmä ilmasto merkitsevät resurssien
korkeaa kulutusta. Vähäresurssisten yhteiskunnallisten ratkaisujen
saamista on tarvetta kehittää vihreämpien ja
ympäristöystävällisempien edellytysten luomiseksi. Tähän
toimintalinjaan on valittu kolme investointiprioriteettia.

-

8 % (3 360 000 €) ohjelman varoista määrätään yhteisiä
työmarkkinoita käsittelevälle toimintalinjalle. Ohjelma-alueen
kehityksen ja paremman kilpailukyvyn edellytyksenä on, että
pätevää työvoimaa sovitetaan yhteen kysynnän kanssa. Rajat
ylittävää liikkuvuutta työmarkkinoilla on tarvetta kannustaa.
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3 % (2 940 000 €) ohjelman varoista määrätään teknistä tukea
käsittelevälle toimintalinjalle.

Pohjoisen ohjelman EU-rahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 on ollut
yhteensä 34,0 miljoonaa euroa. Suomen valtion ja kuntasektorin rahoitus
on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Norjan rahoitus on ollut 17 miljoonaa
euroa.
Yksityiset toimijat voivat vastinrahoittaa ja osallistua kumppaneina
samaan tapaan kuin muutkin toimijat. Yksityisten toimijoiden käteinen
vastinrahoitus tuottaa EU-tukea kaikilla toimintalinjoilla. Norjan IRvarojen kohdalla saa yksityisrahoitus sisältää sekä käteistä
vastinrahoitusta että omaa työaikaa. Indikatiivinen, yksityisen
vastinrahoituksen osuus kattaa 4 % kokonaisrahoituksesta.
ETC-asetuksen 19 artikkelin mukaan on mahdollista käyttää korkeintaan
20 % ohjelman kokonaisbudjetista toimintaan maantieteellisen ohjelmaalueen ulkopuolella. Pohjoinen-ohjelman osalta yleinen edellytys on,
että toiminta edistää ohjelmamaantiedettä.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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INTERREG BOTNIA-ATLANTICA 2014-2020

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 6
Ohjelmakaudella 2014-2020 Botnia-Atlantica-alue kattaa kolmessa
maassa kuusi aluetta ja yhden kunnan. Suomessa siihen sisältyvät
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.
Ruotsista ovat mukana Västerbottenin ja Västernorrlandin läänit sekä
Nordanstigin kunta Gävleborgin läänissä. Norjasta Botnia-Atlanticaalueeseen kuuluu Nordland fylke.

Ohjelmakauden 2014–2020 ohjelma-alue on muuttunut edelliseen
ohjelmakauteen verrattuna siten, että Satakunnan maakunta on eronnut
Botnia-Atlantica-alueesta, ja aikaisemmin niin kutsuttu rajoittuva alue
Etelä-Pohjanmaa kuuluu nyt ohjelma-alueeseen. Etelä-Pohjanmaan
maakunta oli rajoittuva alue Interreg II A -ohjelmassa MerenkurkkuMittSkandia 1995–99, III A -ohjelmassa Merenkurkku-MittSkandia
2000–2006 yhdessä Örnsköldsivin kunnan kanssa, sekä BotniaAtlantica-ohjelmassa 2007–2013 yhdessä Gävleborgin läänin kanssa
(Nordanstigin kuntaa lukuun ottamatta). Etelä-Pohjanmaan siirtymistä
ohjelman täysivaltaiseksi jäseneksi perusteltiin sillä, että maakunta on jo
kauan osallistunut Merenkurkun toimintaan ja sisältyy sen toimintaalueeseen. Etelä-Pohjanmaalla on myös organisaatioita, joiden tiedoista
ja kokemuksista arvioidaan olevan hyötyä ohjelma-alueelle. Myös
jatkuvuuden vuoksi Etelä-Pohjanmaa sisältyy Botnia-Atlantica-ohjelman
alueeseen ohjelmakaudella 2014–2020.
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Tämän lisäksi myös ohjelma-alueen ulkopuolella kotipaikkaansa pitävät
organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, jos niillä on toimipisteitä
ohjelma-alueella. Lisäksi hankkeisiin voivat osallistua sellaiset ohjelmaalueen ulkopuolella sijaitsevat toimipisteet, joiden kotipaikka on
ohjelma-alueella.
Botnia-Atlantica 2014–2020 -ohjelma ottaa lähtökohdakseen Eurooppa
2020 -strategian, alueelliset kehitysstrategiat sekä rajat ylittävän
yhteistyön tuoman selkeän lisäarvon. Aikaisempien ohjelmakausien
kokemukset on myös huomioitu siten, että toteutetut hankkeet on
suhteutettu yhteentoista temaattiseen alueeseen, jolloin saadaan kuva
siitä, mihin teemoihin toteutetut hankkeet liittyvät. Muita ohjelman
laatimisessa käytettyjä strategia-asiakirjoja ovat olleet EU:n Itämeren
alueen strategia sekä Pohjoismaiden Ministerineuvoston rajaaluestrategiat. Ohjelmassa valittujen alueiden lähtökohtana on selkeä
rajat ylittävä lisäarvo, eli rajan yli harjoitettu yhteistyö vahvistaa
panostusta.
Ohjelman rajalliset resurssit ovat myös osaltaan vaikuttaneet siihen, että
temaattisia tavoitteita ja niihin liittyviä investointiprioriteetteja valitaan
vain muutamia. Siten vältetään resurssien pirstoutuminen ja luodaan
ohjelmalle edellytykset onnistua muutoksen aikaansaamisessa.
Botnia-Atlantica-ohjelmassa 2014–2020 priorisoidaan neljää temaattista
tavoitetta.
Temaattinen tavoite 1 ”Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja
innovoinnin vahvistaminen”
Temaattinen tavoite 2 ”Pienten ja keskisuurten yritysten
kilpailukyvyn parantaminen”
Temaattinen tavoite 6 ”Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen
käytön tehokkuuden parantaminen”
Temaattinen tavoite 7 ”Kestävän liikenteen edistäminen ja
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä
liikenneverkkoinfrastruktuureista”
Temaattisille tavoitteille on valittu yhteensä kuusi
investointiprioriteettia.
Ohjelman varoista 40 % (14 560 000€) ohjataan innovaation
toimintalinjaan. Tämä alue on yksi monipuolisimpia, ja arvioinnin
mukaan tämän temaattisen tavoitteen puitteissa voidaan toteuttaa
lukuisia panostuksia eri sektoreilla. Tässä temaattisessa tavoitteessa on
valittu kaksi investointiprioriteettia, mikä myös perustelee osaltaan
suurempaa osuutta resursseista. Pitkäjänteisesti kestävien
innovaatiorakenteiden luominen on edellytys ohjelma-alueen
kehitykselle monilla eri sektoreilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 1/2014

20.1.2014/§ 6
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Ohjelman varoista 20 % (7 280 000€) ohjataan elinkeinoelämän
toimintalinjaan. Tässä temaattisessa tavoitteessa on valittu yksi
investointiprioriteetti. Tavoitteelle jaettua suurta määrärahaa perustellaan
sillä, että panostaminen alueen elinkeinoelämän selkärangan
muodostaviin pk-yrityksiin vaikuttaa vahvasti ohjelma-alueen kasvuun.
Rajat ylittävässä yhteistyössä on suurta potentiaalia elinkeinoelämän
kehittämiseen.
Ohjelman varoista 27 % (9 828 000€) ohjataan ympäristön
toimintalinjaan. Alueella on lukuisia toimijoita ja runsaasti rajat ylittävää
aktiivista yhteistoimintaa. Lisäksi täällä toimii jo valmiita verkostoja.
Tämän temaattisen tavoitteen puitteissa on valittu kaksi
investointiprioriteettia.
Ohjelman varoista 7 % (2 548 000€) ohjataan kuljetuksen
toimintalinjaan. Tämä vastaa hyvin aikaisempien ohjelmakausien tasoa.
Lisäksi se ilmentää sitä, että tässä tavoitteessa on valittu vain yksi
investointiprioriteetti, eivätkä tähän sisältyvät panostukset edellytä
suurempaa budjettia, koska esim. fyysisiä investointeja ei voida
toteuttaa.
Ohjelman varoista 6 % (2 184 000€) ohjataan teknisen tuen
toimintalinjaan.
Seuraavat elimet valitaan ohjelman toteuttamiseksi:
- seurantakomitea
- hallintoviranomainen ja yhteinen tekninen sihteeristö
- tarkastusviranomainen
Edellä mainittujen lisäksi ohjelma-alueelle perustetaan myös
yhteyspisteitä. Niitä ei rahoiteta teknisen sihteeristön varoista, vaan niillä
on itsenäinen rooli suhteessa ohjelmahallintoon. Suomessa ja Ruotsissa
perustetaan kansalliset seurantajärjestelmät.
EU-rahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 on ollut 30,5 miljoonaa euroa.
Suomen valtion ja kuntasektorin vastinrahoitus on ollut 11,3 miljoonaa
euroa. Norjan rahoitus on ollut 5,7 miljoonaa euroa.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020
ohjelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 1/2014

20.1.2014/§ 7
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POHJOINEN PERIFERIA -OHJELMA (NORTHERN PHERIPHERY
PROGRAMME) 2014-2020

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 7
Pohjoisen Periferia ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä
Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja
ympäristöllistä potentiaaliaan.
Ohjelman lähtökohtana on uusien toimintamallien luominen laajan
alueen, harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien, syrjäisyyden ja
perifeerisyyden, kylmyyden ja karujen ilmasto-olosuhteiden, arktisuuden
ja haavoittuvan luonnon asettamiin haasteisiin. Hankkeet vaativat
kansainvälistä yhteistyötä vähintään kolmen maan alueiden kanssa.
Ohjelma-alueeseen kuuluu Pohjois- ja Itä-Suomi sekä alueita Irlannista,
Pohjois-Irlannista, Pohjois-Ruotsista, Skotlannista ja Norjasta. Färsaaret,
Islanti ja Grönlanti ovat kokonaan ohjelma-aluetta. Erikoisuus on se,
että kaikki ohjelma-alueen maat eivät ole EU:n jäsenvaltioita.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun Pohjoinen Periferia (Northern Pheriphery
Programme) 2014-2020 –ohjelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

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

14.3.2012/§29
26.3.2012/§ 52
18.12.2012/§ 18
4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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KOULUTUS KANNUS, SELVITYSHANKE /oikaisuvaatimus

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

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

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

14.3.2012/§29
26.3.2012/§ 52
18.12.2012/§ 18
4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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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
luo opintokokonaisuuden joka paremmin valmentaa opiskelijoita
korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

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

14.3.2012/§29
26.3.2012/§ 52
18.12.2012/§ 18
4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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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)
3. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi ohjelmapäällikkö Teppo Rekilän

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2012
Kehittämisjohtajan päätös
Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014

26.3.2012/§ 52
18.12.2012/§ 18
4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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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.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014

4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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Säädösperusta
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009)
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
(1652/2009)
Välitoimenpiteet
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kertakorvauksen maksamisen
edellytys on hankkeen hyväksyttävä toteuttaminen ja sen todentaminen
päätöksessä määriteltyjen asiakirjojen avulla. Maksatushakemukseen ei
ole liitetty liitteitä paperilla eikä sähköisenä.
Liitteitä ei pyydetty, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
TUKIKELPOISUUSRATKAISU
Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy/hylkää tällä maksatuspäätöksellä
tukikelpoisia kustannuksia sekä muita rahoituseriä seuraavien
taulukoiden mukaisesti.
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset
Kustannus

1. Muut kustannukset
Yhteensä
2. Tulot
Nettokustannukset
yhteensä

Hakijan
ilmoittamat
kustannukset

Hyväksytyt
kustannukset

Hylätyt
kustannukset

50 000,00
50 000,00
0

0
0
0

50 000,00
50 000,00
0

50 000,00

0

50 000,00

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät
Hakijan
Hyväksytyt
ilmoittamat
rahoituserät
rahoituserät
1. Kuntien rahoitus
10 000,00
0
2. Muu julkinen rahoitus
0
0
3. Yksityinen rahoitus
0
0
Yhteensä
10 000,00
0
Rahoitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hylätyt
rahoituserät

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

10 000,00
0
0
10 000,00

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Hallintopäällikön päätös
Maakuntahallitus 1/2014

4.11.2013
20.1.2014/§ 8
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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
kohta 3.8. Loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa hankkeen päättymisestä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Hanke on päättynyt 31.3.2013 ja maksatushakemus jätetty
viranomaiskäsittelyyn 14.10.2013 ja allekirjoitettu hakemus saapui
15.10.2013.
PÄÄTÖS
Tukikelpoisuustarkastuksen perusteella hyväksytään tilityksestä 0,00
euroa.
Keski-Pohjanmaan liitto maksaa tällä maksatuspäätöksellä 0,00 euroa.
Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan
muutoksenhakuosoituksen mukaisesti.
Maakuntahallitus 20.1.2014/§ 8
Kannuksen kaupunki on toimittanut 25.11.2013 oikaisuvaatimuksen
Keski-Pohjanmaan liiton maksatuspäätökseen 4.11.2013.
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään maksatuspäätökseen koskien Koulutus
Kannus -selvityshanketta, projektikoodi A31983.
Maksatuspäätöksessään Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki
hankkeen kustannukset perusteluna, että maksatushakemus saapui
myöhässä. Hanke oli ns. Lump Sum eli kertakorvaus hanke, joka
maksetaan kun hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä
sovitut raportit ja rahoittaja ne hyväksyy.
Koulutus Kannus -selvityshanke toteutettiin ajalla 1.3.2012 - 31.3.2013
ja se saavutti tavoitteensa eli Kannuksen lukioon perustettiin uusi
eläinlääketieteellinen linja. Hanke toteutti myös sisällöllisesti kaikki sille
asetetut tavoitteet eläinlääketieteellisen linjan kurssitarjonnan, kurssien
sisällön rakentamisen, oppilashuollon sekä luonnontieteellisten jatkoopintojen opetussuunnitelmien ja erityisesti lääketieteellisten ja
eläinlääketieteellisten pääsyvaatimusten sekä tiedekuntien
opetussuunnitelmien vaatimusten kartoituksessa. Hankkeesta tiedotettiin
aktiivisesti ja se sai valtakunnallista huomiota mm. Opettaja-lehdessä.
Hanke toteutettiin niin sisällöllisesti kuin hallinnollisesti
hankesuunnitelman ja rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa
oli aktiivinen ohjausryhmä, jossa oli mm. alueen eläinlääkäreitä,
ammattikorkeakoulun edustaja, opiskelijoiden edustaja, vasta
valmistunut lääketieteen lisensiaatti, maa- ja metsätaloustieteiden
dosentti sekä aina kutsuttuna myös rahoittajan edustaja eli hankkeen
yhteyshenkilö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Projektipäällikkö jätti Koulutus Kannus selvityshankkeen loppuraportin
viranomaiskäsittelyyn 16.4.2013. Sen olivat allekirjoittaneet
kaupunginjohtaja Terttu Korte ja sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
ja loppuraportin toimitti Kannuksen kaupungin sivistysosasto eteenpäin
K-P liitolle.
Maksatuksen perusteena olevat kaikki osatuotokset (4) on käsitelty
ohjausryhmän kokouksessa 4/2012-2013 41§:ssä ja rahoittajalle on
toimitettu sähköisesti ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitetiedostoineen
viikolla 16. Materiaalit ovat olleet Dropbox:iin linkitettyinä.
Myöntöpäätöksen mukaiset maksatuksen perusteena olevat raportit on
siis jätetty viranomaiskäsittelyyn työ-ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009 30 §
mukaisesti, jossa todetaan, että hankkeen maksamista on haettava neljän
kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.
Hankepäätöksessä ei vaadita hankkeen maksatushakemuksen tekemistä
sähköisessä järjestelmässä. Rahoittaja viittaa hylkäävässä päätöksessään
rahoituksen myöntöpäätökseen kohtaan 3.8. Siellä todetaan, että
"kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen mukainen
hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen päätöksessä
määriteltyjen asiakirjojen avulla." Edelleen todetaan, että
"Maksatushakemukset on toimitettava rahoittajaviranomaiselle
seuraavassa määritetyllä tavalla. Maksatuksen edellytyksenä olevan
tuottoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1. syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2. syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3. syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4. syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja
koulutusohjelma Kannuksen lukioon, joka on mukana
kevään 2013 yhteishaussa.
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan 10 000 euroa
myönnetystä rahoituksesta. Maakuntahallitus 26.3.2012/§52. "
Hanke on toteutettu päätöksen mukaisesti ja kaikki osaraportit toimitettu
rahoittajalle päätöksen edellyttämässä aikataulussa.
Maksatushakemuksen tekemistä sähköisen järjestelmän kautta ei ole
päätöksessä edellytetty. Hankepäätöksessä toisaalla todetaan, että
hankkeen väli- ja loppuraportointi on tehtävä sähköisessä Eura2007järjestelmässä, kuten on myös tapahtunut.
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Hankkeen toteuttajan kannalta on kohtuutonta, että Keski-Pohjanmaan
liitto hylkää koko hankkeen vedoten siihen, ettei hankkeen
maksatushakemusta ole tehty sähköisessä järjestelmässä oikeassa ajassa.
Viranomaisen ratkaisu on johtanut hankkeen toteuttajan kannalta täysin
kohtuuttomaan lopputulokseen. Viranomainen ei ole mitenkään asiasta
informoinut hankkeen toteuttajaa etukäteen eikä ohjeistanut asiasta esim.
ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä tai hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteydenotto maksatushakemuksen laiminlyönnin osalta tuli vasta
lokakuussa 2013, jolloin neljän kuukauden aika oli mennyt jo umpeen.
Katsomme, että rahoittaja ja viranomainen on laiminlyönyt tiedottamisja informointivelvollisuuttaan.
Kannuksen kaupunki vaatii Keski-Pohjanmaan maakuntahallitusta
oikaisemaan maksatuspäätöksen drno 71/1201/2013 ja käsittelemään
uudelleen Kannuksen kaupungin toimittaman maksatushakemuksen
liitteineen ja käyttämään maksatushakemuksen jättöpäivämääränä vk 16
toimitettuja, maksatuksen perusteena olleita ja ohjausryhmässä, jossa
myös rahoittajan edustaja ja hankkeen valvoja Teppo Rekilä oli läsnä
(hänelle annettu osaraportit ko. kokouksessa myös kirjallisena),
hyväksyttyjä osaraportteja.”
--Kannuksen kaupunki on täydentänyt 8.1.2014 oikaisuvaatimustaan
koskien Koulutus Kannus -selvityshanketta.
”Tarkennamme, että maksatushakemuksen jättäminen myöhästyneenä
johtui inhimillisestä virheestä Kannuksen kaupungilla.
Maksatushakemus olisi tullut jättää 31.7.2013 mennessä. Aika sattui
kesälomakaudelle, joka osaltaan vaikutti siihen, ettei virhettä huomattu
ajoissa.
Pyydämme, että otatte huomioon nämä täydennykset oikaisuvaatimusta
käsitellessänne.”
--Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimus saapui Keski-Pohjanmaan
liittoon säädetyssä ajassa.
Hallintopäällikkö/maksatustarkastaja:
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään Koulutus Kannus – selvityshanketta koskevaan
maksatuspäätökseen. Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki hankkeen
kustannukset, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
Tuensaaja vetoaa siihen, ettei hankepäätöksessä vaadita hankkeen
maksatushakemuksen tekemistä sähköisessä järjestelmässä, ja että
kyseessä oli Lump Sum eli kertakorvaushanke, joka maksetaan kun
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hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä sovitut raportit ja
rahoittaja ne hyväksyy. Lisäksi tuensaaja katsoo rahoittajan
laiminlyöneen tiedottamis- ja informointivelvollisuuttaan.
Rahoituspäätöksen 16.4.2012 kohdassa 3.8 Rahoituksen maksamisen
ehdot todetaan seuraavaa:
”Tuensaaja vastaa siitä, että muut rahoitusta myöntävät tahot tekevät
projektiin osallistumisesta tarpeelliset päätökset ja osallistuvat
rahoitukseen ja että tämä rahoitus toteutuu projektisuunnitelman
mukaisesti. Projektin toteuttajan ja rahoituksen saajan on seurattava eri
tahojen (kuntien, muun julkisen ja yksityisen) rahoituksen toteutumista
ja raportoitava siitä rahoittajaviranomaiselle maksatushakemuksen
yhteydessä maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeella.
Toteutuneesta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta on esitettävä
tosite maksatushakemuksen yhteydessä.”
Rahoituspäätöksen kohdassa 3.8. rahoituksen maksamisen ehdot
sanotaan myös:
”Rahoittajaviranomainen maksaa rahoituksen tuensaajalle
maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen. Tuensaajalle ei voida
maksaa kustannuksia, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin, joiden
vaadittuja seurantatietoja, loppuraportteja tai muita pyydettyjä liitteitä tai
lisäselvityksiä ei ole toimitettu.
Projektin viimeinen maksatushakemus on oltava
rahoittajaviranomaisella 4 kuukauden kuluessa projektille vahvistetun
toteutusajan päättymisestä.”
Hankkeen aloituspalaverissakin todettiin, että maksatusta tulee hakea
neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Aloituspalaverissa
olivat projektipäällikön lisäksi paikalla hakemusvaiheen yhteyshenkilö,
kehitysjohtaja Anne Pesola sekä taloussihteeri Leena Sämpi.
Maksatustarkastaja lähetti aloituspalaverin muistion sähköpostilla
20.6.2012 projektipäällikkö Eija-Riitta Kohalille, taloussihteeri Leena
Sämpille, kehitysjohtaja Anne Pesolalle sekä sivistystoimenjohtaja
Leena Kivijakolalle. Kehitysjohtaja Anne Pesola lähetti kaikille
palaveriin osallistuneille sähköpostilla 18.6.2012 oman
kokousmuistionsa, johon oli myös kirjattu, että maksatusta tulee hakea
viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
Tuensaajan vastaa siitä, että on tietoinen rahoituspäätöksen ehdoista.
Kertakorvaushankkeessa tuensaajan ei tarvitse todentaa kustannuksia,
vaan maksu määräytyy hankkeen tuotoksen perusteella. Tässä
hankkeessa määriteltiin neljä tuotosta tuensaajan rahallisen riskin
pienentämiseksi.
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Lain mukaan tuen maksamista on haettava kirjallisesti tuen
myöntävältä viranomaiselta (Laki eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1652/2009: 18 §). Asetuksessa säädetään, että
loppumaksatusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen
päättymisestä (Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1695/2009: 30 §). Rahoittaja on tiedottanut tuensaajaa
näistä velvoitteista.
Maakuntajohtaja:
Hanke on toteutunut tuloksiltaan hankesuunnitelman mukaisesti ja
kaikki hanketta koskevat asiakirjat on toimitettu maakuntaliittoon ja
merkitty EURA-järjestelmään. Maksatushakemuksen jättämisessä on
tapahtunut inhimillinen virhe hakijan osalta. Lisäksi on huomioitava, että
kyseessä on ollut Keski-Pohjanmaan liiton osalta ensimmäinen ns.
kertakorvaushanke.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. Kohtuullistamisharkintaan perustuen hyväksyä hankkeen kokonaan
maksatuskelpoiseksi.
2. Tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta palauttaa maksatuspäätöksen
teon uudelleen päätettäväksi.
3. 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.
---
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KANNUKSEN YRITYSPUISTOT, jatkorahoitus ja jatkoaika

Maakuntahallitus 17.6.2013 § 89
Hakija:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Toteuttamisaika:
Kokonaiskustannukset:
Eura hakemusnumero:

Kannuksen kaupunki
Pohjois-Suomen EAKR – ohjelma
TL 3
1.3.2013 - 30.6.2014
220 000 €
819 764

Hakija ja rahoitus
Kannuksen kaupunki hakee rahoitusta Kannuksen yrityspuistot EAKRhankkeelle.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on 30.4.2013 kokouksessaan
hyväksynyt hankkeen toteutettavaksi EAKR-hankkeena Pohjois-Suomen
EAKR-ohjelmasta toimintalinjalta 3/ Alueiden saavutettavuuden ja
toimintaympäristön parantaminen.
Alkuperäinen hankehakemus on jätetty TL 2:n, mutta todettu hankkeen
soveltuvan TL 3:n, joten 30.4.2013 sihteeristön kokouksen
toimintalinjatekstiä koskeva korjaus annetaan sihteeristölle tiedoksi
sihteeristön kokouksessa 14.6.2013.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuoden 2013 rahoitusta.
Hankeen kokonaiskustannusarvio on 220 000 euroa, johon EAKR:n ja
valtion tuki on yhteensä 132 000 euroa. Vuoden 2013 kustannusarvio on
129 350 euroa, johon EAKR:n ja valtion tuki on 82 500 euroa.
Keski-Pohjanmaan liitto varautuu rahoittamaan vuoden 2014 hankkeen
rahoitussuunnitelman mukaisen rahoituksen, mikäli myöntövaltuutta
purkautuu joko muilta alueilta tai liiton rahoittamista päättyvistä
hankkeista. Hakijalle on annettu tieto asiasta.
Kannuksen yrityspuistot -hankkeessa kohennetaan Kannuksen
yrityspuistojen imagoa ja vetovoimaa yritystoiminnan sijaintipaikkana ja
luodaan vetovoimaisia, korkeatasoisia yritystoiminnan alueita, mikä
ruokkii yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä keskustan
kauppakeskusalueella, Eskolassa, Kitinkankaalla, Raonhaassa ja Poutun
alueella.
Hankkeella haetaan ratkaisua Kannuksen yrityspuistojen
vetovoimaisuuden ja saavutettavuuden parantamiseen. Vetovoimaisuus
tarkoittaa yrityspuistojen parempaa informaatio- ja opastusviitoitusta
sekä laadukasta infrastruktuuria ja turvallisia liikenneväyliä. Hankkeen
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tarve perustuu yritysten esittämiin tarpeisiin. Hanketta tarvitaan
edistämään olemassa olevien yritysten kasvua ja kehitystä sekä uusien
yritysten sijoittumista yrityspuistojen alueelle. Hanke kohentaa
yrityspuistojen imagoa tarjoamalla toimivan, turvallisen ja helposti
saavutettavan toimintaympäristön yrityspuistojen yrityksille.
Kohderyhmät
Yrityspuistojen alueella jo nyt toimivat ja niihin toimintaansa
suunnittelevat yritykset ja välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten
asiakkaat, työntekijät sekä kuljetusliikkeet.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle
henkilöstökustannukset
24 000
ostopalvelut
180 000
matkakustannukset
3 000
vuokrakustannukset
6 500
toimistokulut
3 000
muut kustannukset
3 500
hankkeen kokonaiskustannukset
220 000 €
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteutusajalle
EAKR ja valtion rahoitus
kuntarahoitus
yksityinen rahoitus
yhteensä

132 000
78 000
10 000
220 000 €

Hankkeen pysyvät vaikutukset, eli miten juurrutetaan pysyväksi
toiminnaksi ja miten toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen
jälkeen:
Hankkeen pysyviksi vaikutuksiksi jää näkyvät ja toimivat opastus- ja
informaatiojärjestelmät sekä liikenne- ja tietoliikennejärjestelmät. Niiden
ylläpito tulee kaupungin teknisen toimen alaisuuteen.
Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Hankesuunnitelman mukaan hankkeeseen on arvioitu osallistuvat 20
yritystä ja viisi muuta organisaatiota ja hankkeen tavoitteena on luoda 10
uutta työpaikkaa ja kaksi uutta yritystä.
Ohjausryhmä
Ohjausryhmä muodostuu Kannuksen kaupungin ja yrittäjäjärjestön
edustajista sekä rahoittajan edustajista.
Hankkeen vuoden 2013 kustannusarvio
henkilöstökustannukset
15 600 €
ostopalvelut:
opastus- ja informaatiojärjestelmä
40 000 €
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60 000 €
4 000 €
2 000 €
4 000 €
2 000 €
1 750 €
129 350 €

Kustannukset on ilmoitettu verottomina, arvonlisävero ei jää hakijan
lopulliseksi kustannukseksi.
Hankkeen vuoden 2013 rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtion osuus
82 500 €
Kannuksen kaupunki
43 500 €
yksityinen rahoitus
3 350 €
yhteensä
129 350 €
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman
2. myöntää EU/EAKR ja valtion rahoitusta 63,8 % hankkeen
toteutuneista kustannuksista kuitenkin enintään 82 500 € ja lisäksi
Keski-Pohjanmaan liitto varautuu myöntämään hankesuunnitelman
mukaisesti EAKR:n ja valtion tukea hankkeen hyväksytyistä
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään yhteensä
132 000 euroa. Edellytyksenä on, että Keski-Pohjanmaan liitolla on tätä
varten riittävä myöntämisvaltuus.
3. hyväksyy hankkeelle esitetyn ohjausryhmätahojen kokoonpanon ja
nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi aluekehityssihteeri Merja
Mäkivirran.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hankkeen toimet parantavat Kannuksen yrityspuistojen
vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta, sekä nykyisten ja potentiaalisten
uusien yritysten toimintaedellytykset paranevat.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 20.1.2013 § 9
Tämä rahoituspäätösesitys koskee Kannuksen yrityspuistot EAKR
hankkeen vuoden 2014 rahoitusta. Hankkeelle on myönnetty vuoden
2013 rahoitus kesäkuussa 2013.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 1/2014

20.1.2014/§ 9

Sivu
29

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti, mutta pienellä viiveellä.
Hankkeella haetaan ratkaisua Kannuksen yrityspuistojen
vetovoimaisuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja hankkeen
tarve perustuu yritysten esittämiin tarpeisiin.
Hankkeen pysyviksi vaikutuksiksi jää näkyvät ja toimivat opastus- ja
informaatiojärjestelmät sekä liikenne- ja tietoliikennejärjestelmät. Niiden
ylläpito tulee jäämään kaupungin teknisen toimen alaisuuteen.
Hankkeessa tehtyjä toimia:
Raonhaan teollisuusalueen läpi kulkevan Leppäojantien kuivatus on
tehty. Tie on raivattu, ojat salaojitettu ja tarkistuskaivot asennettu.
Työ jatkuu keväällä 2014, kun routa on sulanut.
Kitinkankaan Liikuntatien muutostyöt on aloitettu ja maisemointi
tehdään kesän 2014 aikana.
Kannuksen kaupungin opasteiden uusiminen on aloitettu hakemalla
opasteille uudet luvat ja hankinnat kilpailutettu. Lähtökohtana on
käytetty Keski-Pohjanmaan - Palvelukohteiden maakunnallista
opastussuunnitelmaa -.
Yritysten kanssa on aloitettu neuvottelut opasteiden tarpeista ja
sijoituksista. Tällä hetkellä mukana on 15 yritystä, mutta tuensaaja
arvelee lukumäärän lisääntyvän hankkeen edetessä.
Tuensaaja hakee hankkeelle puolen vuoden jatkoaikaa, koska hankkeen
aloitus alkoi aiottua myöhemmin ja roudan vuoksi osa toimista on
siirtynyt kesään 2014.
Hankkeen vuoden 2014 kustannusarvio
henkilöstökustannukset
8 400 €
ostopalvelut:
opastus- ja informaatiojärjestelmä
10 000 €
liikenne- ja tietoliikennejärjestelyt
60 000 €
markkinointi
6 000 €
matkakustannukset
1 000 €
vuokrakustannukset
2 500 €
toimistokulut
1 000 €
muut kustannukset
1 750 €
kustannukset yhteensä
90 650 €
Kustannukset on ilmoitettu verottomina, arvonlisävero ei jää hakijan
lopulliseksi kustannukseksi.
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Hankkeen vuoden 2013 rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtion osuus
49 500 €
Kannuksen kaupunki
34 500 €
yksityinen rahoitus
6 650 €
yhteensä
90 650 €
Hankkeen kokonaisrahoituksen EAKR:n ja valtion tuki on 60 %
hankkeen hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.
Kokonaiskustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle on 220 000 euroa,
johon EAKR:n ja valtion tuki yhteensä 132 000 euroa, eli 60 %.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. myöntää EU/EAKR ja valtion rahoitusta 54,6 % hankkeen
toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään
49 500 €.
2. myöntää hankkeelle puolen vuoden jatkoajan, hankkeen muutettu
kokonaistoteuttamisaika on 1.3.2013 - 31.12.2014.
Perustelu myönteiselle jatkorahoituspäätökselle:
Hanke etenee suunnitelman mukaisesti, eli hankkeessa edistetään
olemassa olevien yritysten kasvua ja kehitystä sekä uusien yritysten
sijoittumista yrityspuistojen alueelle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 10
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 16.12.2013-19.1.201418.11.-15.12.2014
2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 20.12.2013
3. Lähetetty 4.12.2013 Toholammin kunnanhallitukselle lausunto
Härkänevan osayleiskaavaehdotuksesta
4. Lähetetty 9.12.2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle lausunto
maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta vuosille 2014-2020
5. Loppuraportti KP Airport hankkeesta
6. Loppuraportti Luovala hyvinvointilinnake esiselvityshankkeesta
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 1-8, 10
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 9

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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