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Päätös Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen myöntämisestä: Kotiovelle
153/00.01.05/2017
Maakuntahallitus 13.11.2017 § 179
Hakija
Pertunmaan kunta
Osoite
Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa
Asiahallinnan numero 153/2017, saapumispäivä 19.10.2017
Hankkeen kuvaus
Haja-asutusalueen liikenneyhteydet, tavarankuljetukset ja muut palvelut kuihtuvat hälyttävällä
vauhdilla. Henkilö- ja tavaraliikennettä ei ole mahdollista pitää yllä pelkästään julkisin varoin.
Tämä on jo nähty esimerkiksi Postin toiminnan supistumisena, jonka vaikutukset tuntuvat
etenkin harvaan asutuilla alueilla.
On siis selvää, että haja-asutusalueen elinvoiman, elinkelpoisuuden ja ihmisten elämänlaadun
varmistamiseksi ihmisten ja tavaran liikkumiselle on löydettävä nykyistä kustannustehokkaampi
ja toimivampi malli. Malli, joka vastaa alueen ihmisten tarpeisiin ja sen kautta auttaa, sekä
kannustaa heitä investoimaan elämänlaatuunsa - ja samalla tukemaan alueen yrityksiä ja
elinvoimaisuutta.
Ihmisten ja tavaran liikkumista voitaisiin optimoida ohjelmien ja sovellusten avulla. Tähän asti
tämä ei ole ollut realistista mm. siitä syystä, että suuri osa haja-asutusalueen asukkaista etenkin senioreista, jotka eniten tarvitsevat tukipalveluita - ei ole digilukutaitoisia. He siis eivät
osaa käyttää päätelaitetta ja kertoa sen avulla, mitä tavaraa haluavat tai minne haluavat
matkustaa ja milloin, vaikka joku kehittäisikin tarvittavan logistiikkaverkoston ja ohjelmiston.
Hankkeen päämääränä on kehittää ja testata monistettavissa oleva toimintamalli ja
yhteistyökumppaneiden verkosto, joka mahdollistaa tavaran ja ihmisten liikkumisen Etelä-Savon
haja-asutusalueen kunnissa nykyistä paremmin. Toimintamalli vahvistaa alueen elinkelpoisuutta
ja ihmisten elämänlaatua, sekä helpottaa ihmisten työllistymistä. Toimintamalli myös vahvistaa
alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan syntymisen
alueella. Lisäksi kunnat ja SOTE-organisaatio pystyvät tehostamaan toimintaansa palvelujen
huonontumatta, ja saavat tätä kautta kipeästi kaivattuja säästöjä.
Hankkeen pääelementit:
 Hankkeen pohjustaminen - tarpeiden selvitys ja yhteistyökumppaneiden tuominen mukaan
 Tilaus- ja keräysprosessien kehittäminen ja määrittäminen yhdessä palveluntarjoajien
kanssa
 Hanketta tukevan nettisivun ja sähköisten tilausten/kotiinkutsujen alustan kehittäminen
 Kuntalaisten digilukutaidon, mobiililaitteiden käytön ja sähköisen tilausprosessin opetus ja
tuki. Tarjotaan kotiin niille osallistujille, jotka eivät pääse yhteisiin koulutustilaisuuksiin.
 Laitehankinta- tai leasingtuki niille kuntalaisille, joilla ei ole päätelaitetta, eikä heillä olisi
ilman tukea mahdollisuutta osallistua kokeiluun
 Kokeilun tiedottaminen ja markkinointi - kuntalaisten motivointi osallistumaan kokeiluun
 Kuljetusten kotiinkutsujen organisointi ja reittien optimointi
 Säännölliset henkilökuljetukset kyliltä kuntakeskukseen ja ABC:lle
 Keräilyjen ja tilausten vastaanottamisen resursointi Kuortissa
Hakemuksen mukaan hankkeessa saavutetaan AIKO-hankkeille asettuja indikaattoreita
seuraavasti:
 kolme (3) käynnistyvää kehitysprosessia
 yksi (1) kansainvälisen tason referenssikohde
 yksi (1) käynnistyvä kokeilu
 yksi (1) uusi työpaikka
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Hankkeen kustannusarvio ja haettu avustus
Hakija on esittänyt seuraavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman rahoituspäätöksen
pohjaksi:
Hankkeen kustannukset
./. Hankkeen tulot
Rahoitettavat nettomenot

59 000 €
0€
59 000 €

Rahoitussuunnitelma
Kokonaisrahoitus:
AIKO-rahoitus:
Kuntarahoitus:
Muu julkinen rahoitus:
Yksityinen rahoitus:

59 000 €
41 300 €
11 800 €
5 900 €
0€

Kuntarahoitus koostuu Pertunmaan kunnan omarahoitusosuudesta. Muu julkinen rahoitus tulee
Pohjois-Savon ELY-keskukselta.
Tuen osuus on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hankkeen kesto
Hankkeen toteuttamiselle on esitetty seuraavaa kesto: 1.11.2017 - 30.4.2018
Päätöksen perusteet
AIKO-rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:
- Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
- Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(357/2014)
- Valtion varoista myönnettävien tukien myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja
käytön valvonnassa on lisäksi aina noudatettava valtion avustuslain (688/2001) määräyksiä,
jollei laeissa tai asetuksessa toisin säädetä.
Valmistelija: Kehittämispäällikkö Marko Tanttu puh. 044 77 00488, etunimi.sukunimi@esavo.fi.
Maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus myöntää Pertunmaan kunnalle Kotiovelle -hankkeelle tukea
AIKO-rahoituksesta enintään 41 300 €.
Hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen
nojalla.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ote tarkastetusta pöytäkirjasta on tulostettu Etelä-Savon maakuntaliiton
asianhallintajärjestelmästä Mikkelissä 10.1.2018.
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Tämä päätös on lähetetty tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla <Pvm>.

