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FRESHABIT LIFE IP –  1. Puruveden aluehankkeen ohjausryhmän kokous 

 

Pöytäkirja  1/2016 

Aika: Torstai 4.2.2016 klo 09:00 – 11:45 

Paikka: Mikkeli, neuvotteluhuone Vuoksi (Jääkärinkatu 14, 3 krs), videoyhteys 

 

Läsnä     

Reijo Jantunen  Pro Puruvesi 

Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki 

Seppo Ollikainen  SMK / Etelä-Savo 

Matti Rautiainen  Savonlinnan kaupunki 

Miia Savolainen  POK ELY  

Paula Mononen  POK ELY 

Tiina Käki  POK ELY 

Pekka Sojakka   ESA ELY, projektipäällikkö 

Vesa Rautio  ESA ELY, pj. 

Teemu Tuovinen   ESA ELY 

Laura Liuski  ESA ELY 

Anni Panula-Ontto-Suuronen ESA ELY, kokouksen sihteeri 

Anne Petäjä-Ronkainen ESA ELY 

Antti Haapala  ESA ELY 

Arto Ustinov  ESA ELY 

Juha Maaranen  ESA ELY 

Arto Vilen  MH /ESLP 

Irma Kolari  LuKe /Enonkoski 

Seppo Hellsten  SYKE 

Sampsa Koponen  SYKE 

     

   

 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Vesa Rautio kokouksen puheenjohtajana avasi kokouksen ja läsnäolijat kertoivat odotukset kokouksel-

le. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Pekka Sojakka ESA ELY:stä. Ohjausryhmän sihteerinä kokouk-

sessa toimii Anni Panula-Ontto-Suuronen.  

 

Puheenvuoroissa toivottiin hankkeelle nopeasti konkretiaa ja hankkeen hallinnan selventämistä. Myös 

talousohjeiden selkeytymistä toivottiin. Pohjavesiasioiden osuuden ja sisällön läpikäyminen puuttuu.  

 

Joulukuun kokouksen muistion tarkistaminen siirretään seuraavaan kokoukseen. Pro Puruveden ylläpi-

tämien FRESHABIT -hankkeen kotisivujen päivittäminen otetaan esille kohdassa muut asiat. 

  

2. Taloushallinnon asiat 

 

- Lomakkeet mm. nimittämiskirjat sekä työajanseuranta: 

 

Metsähallitus on toimittanut itsellensä laaditun talousohjeen hankkeen käyttöön, muut toimijat voivat 

käyttää sitä soveltuvin osin. Rahan liikuttelusta tarvitaan lisää tietoa, osarahoittajien roolista ja ennakoi-

den mahdollisuudesta. Taloushallintoasioita on sivuttu Metsähallituksen järjestämässä hankkeen yleis-
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esittelyseminaarin yhteydessä 31.11-1.12.2015. Paikalla oli mm. Pekka Sojakka ESA ELYstä, Paula 

Mononen POK ELYstä ja Reijo Jantunen ProPuruvedeltä. 

 

Reijo Jantunen toivoi selkeitä ohjeita kululajien jaottelusta ja raportoinnista esim. miten jaottelu tapah-

tuu EU rahan ja omarahan välillä, pitääkö laskut jakaa ilmoitettujen jakosuhteiden mukaisesti?  

 

Seppo Hellsten tiivisti taloudesta seuraavaa (tarkennettu myöhemmällä sähköpostilla): 

 Raha, kuitti ja muu talousliikenne kulkee yksinomaan Metsähallituksen (pääkoordinaattori) ja 

toimijan eli aluehankekumppanin (esim. ProPuruvesi) välillä. 

 Aluekoordinaattorin (ESAELY) tehtävänä on ohjata, että projekti kulkee ja rahat käytetään oikei-

siin tarkoituksiin (talouden seuranta). 

 Kululajeja tulee voida seurata toimenpiteittäin (actions) sekä kululajeittain esim. henkilöstökulut 

ja matkakulut. Seurantakäytäntö (kooditus) vaihtelee kumppaneittain. Uudistuksia on myös tu-

lossa taloushallintajärjestelmiin esim. ELYjen KIEKU.  

 Laskuissa ja kuluissa on tärkeä mainita Life IP tunnus sekä projektikoodi / toimenpide. 

FRESHABITin tunnus on LIFE14 IPE/FI/023. 

 

Karkeasti ottaen on kaavailtu talouden tarkistusta noin vuoden välein, mutta käytännön työn kannalta 

kolmen kuukauden välein tehtävä talous- ym. seuranta on suositeltavaa.  

Alueilla toimivat CORE-organisaatiot (Luke, SMK, Syke) raportoivat toimistaan alueelle, mutta hoitavat 

talousasiat yhtenä kokonaisuutena keskitetysti metsähallituksen kanssa. 

Mikko Tiiraa pyydetään kutsumaan koolle taloushallinnon palaveri, jossa selvitetään yksiselitteiset ja 

yhtenäiset taloushallinnon ohjeet. Seppo välittää toiveen Tiiralle. 

 

- Yleisiä käytäntöjä ja kokemuksia, Arto Ustinov, ESA-ELY (Life Norppa) 

 

Arto Ustinov ja Laura Liuski kertoivat Norppa-Life kokemuksista ja talouskäytännöistä. Tilintarkastuk-

seen milloin vain on syytä varautua ja pitää ajan tasalla talous- ja projektihallinnan kirjanpito. Life Nor-

pan taloushallinnan tuotteita voi sovelletusti käyttää myös FRESHABITIssa esim. laskutustarrat. SYKEn 

kokemuksia KIEKUsta oli, että jälkeenpäin ei päästä korjaamaan virheitä, jolloin on jouduttu pitämään 

kaksin kertaista kirjanpitoa.  

 

ProPuruvesi kaipaa talousraportoinnille pohjaa ja tietoa mitä tietoja tarvitaan, mitä EU-kriteerejä on ja 

mitä muuta hankkeen ohjeistus vaatii.  Kuinka monitasoisesti on tarve seurata menoja (tilit, hankkeet, 

kustannuslajit), ja kuinka monta tiliä tarvitaan, on sopimatta. Samoin miten voidaan budjetti tarkistuksia 

tehdä. Onko tarve joka laskussa noudattaa 40/60 kulujakoa? 

 

Alihankkeita on paljon ja erillisiä toimenpiteitä. Tarvitaan tilit, koodit ja työajanseuranta ja hankkeelle 

työtä tekeville on tehtävä nimittämiskirjat.  

 

EU-tarkastaja käy joka vuosi etukäteen ilmoittamatta. Laskujen toimittamisesta on sovittava kenelle ne 

skannattuna toimitetaan ja milloin. EU-koodin on näyttävä kahvilaskua myöten. Koodin voi tulostaa tar-

roille liitettäväksi laskuihin, ennen skannausta. 

 

Metsähallitus voi tehdä budjettimuutoksia 10 % edestä eri kululajien välillä (palkat/matkat/ostot). Eri 

toimenpiteiden (actions) välillä voi tehdä helposti muutoksia, jos esim. matkarahat loppuvat toiselta ja 

toiselle on jäämässä. Eri kululajien välillä tehtäviin muutoksiin on saatava Metsähallituksen lupa samoin 

EU-omarahoitusosuuden väliset muutokset.  
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ESA ELYn taloushallintoa hoitaa Anna Laukkanen KEHAsta helmikuun vuorotteluvapaan alkamiseen 

asti. KEHAsta tarvitaan tilalle joku. EU tilintarkastaja voi tulla milloin tahansa ja siksi Annan tilalle ta-

loushallintoon tarvitaan heti joku. Laura Liuski hoitaa hankkeen talousraportointia. 

 

Kaikkiin hankkeen tuloksiin ja infotauluihin on laitettava EU-LIFE hankkeen logot. Kaikki asiakirjat on 

syytä varmuuden vuoksi allekirjoittaa. FRESHABIT  

hankkeellekin on tulossa oma logo, suunnittelu on käynnistetty, mutta sitä tarvitaan vasta hankkeen 

loppuvaiheessa. 

 

Norppa –Life  hankkeessa ELYn kulut (40%) saatiin Metsähallitukselta kun ko. summan edestä oli kulu-

kuitteja. Tavanomaisia kuluja ei siis ole tarkoituksen mukaista pilkkoa senteittäin EU ja omarahoitus-

osuuden kohdalla. Voi esim. osan kuluista maksaa omasta osuudesta ja osan EU osuudesta (kulukel-

poisuus). 

 

ALV käytäntö on selvitettävä toimijoittain, ovatko kulut ALVillisia vai ei. Matti Rautiainen selvitti kaupun-

gin käytännön. Kunnalle tulevissa laskuissa ALV mukana ja kunta tekee ALV-vähennykset kirjanpidos-

sa palautus-/vähennysjärjestelmään. Poikkeuksena kiinteistöjen vuokraus, joissa kunnalla ALV jää 

maksettavaksi. Kunta laskuttaa ulospäin myynnin ALVillisena.  Viranomaistoiminnassa esim. rakennus-

luvat ei peritä ALVia. 

 

Nimityskirjojen osalta kannattaa erotella hankkeelta palkkaa saavat tai vain työaikaa hankkeelle teke-

vät. Nimityskirjaa ei kannattane tehdä vain toimintamenoja kuluttaville ELYläisille? ProPuruvesi tekee 

vapaaehtoistyötä. Päivittäisen työajan seurantalomake toimitetaan kaikille käyttöön, ilmeisesti ainakin 

ELYille, se on kuukausittain allekirjoitettava. 

 

3. Hankkeen asiakirjat, dokumentit, arkisto. kalenteri jne. 

 

- Työtilan perustaminen (TAIMI tai MS Sharepoint) dokumenttien muokkaamiseen ja ar-

kistointiin sekä yleiseen projektihallintaan. 

 

Käytettäväksi työtilaksi esitetään TAIMIa. Siihen pääsisivät kaikki ja oikeuksia voidaan myöntää kump-

paneille (hallinta, luku- ja kirjoitusoikeus sekä pelkästään lukuoikeus). Tarvittavat oikeudet ja henkilöt 

pitää ilmoittaa Pekka Sojakalle (varsinainen ja vara). Työtilan saaminen voi kestää hieman tilausjonon 

takia. Työtilat voivat olla avoimia tai lukittuja näkyväksi vain ryhmän jäsenille. Projektin jakelulistat ja 

varahenkilön yhteystiedot on samassa yhteydessä tarkistettava. Työtilaa ei voi käyttää kotisivujen osa-

na kansalaisille suunnattuun dokumenttien selailuun, sillä työtila vaatii kirjautumisen käyttöoikeuksiin 

perustuen. 

 

Seuraavassa kokouksessa voidaan mahdollisesti käydä läpi työtilan esittely. Työtilan perustamisesta 

tulee ilmoitus jäsenille. Pekka Sojakka laatii hakemuksen työtilasta Valtorille. 

 

Muut vaihtoehdot olisivat olleet MS Sharepoint tai VYVI-palvelut, mutta TAIMI vaikuttaa käyttökelpoi-

semmalta. 
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4. Projektisuunnitelma  

 

- Aikataulu ja kustannukset kumppaneittain 

 

Kustannukset on taulukoitu, pohjabudjetti toimitetaan, seurannan voi kukin itse tehdä taulukkoon seu-

rantajaksolle esim. neljännesvuosi. 

 

Projektinhallintalomake otetaan ohjausryhmän käyttöön. Sitä voi toimija kukin muokata sopivaksi, kun-

han tarvittava seurantatieto saadaan siitä ulos. Lomakemalli toimitetaan ohjausryhmälle. Pekka Sojakka 

selvittää onko Life-hankkeelle mahdollista saada räätälöityjä projektihallintaan liittyviä dokumentteja. 

 

Seurantaa tapahtuu kahdella tasolla EU:n toimenpiteiden seuranta ja ketkä työhön osallistuvat sekä 

toimijoiden oma seuranta. ESA kokoaa seurantatiedon toimenpidepaketeittain koordinoijan roolissa. 

Valmiit seurantalomakkeet voi kukin itse tallentaa Taimiin tai lähettää sähköpostilla. Seurantalomakeis-

sa on lueteltu työpaketit aikajanalla ja esitetään toimijoittani eteneminen. 

 

 

5.  Työryhmien perustaminen ja organisoituminen 

 

- Työryhmien kokoonpanot, jakelulistat 

 

Todettiin ohjausryhmän kokoonpano, jota täydennetään seuraavaan kokoukseen mennessä varajäse-

nillä.  

 

Ohjausryhmän kokokoonpano 

Organisaatio varsinainen jäsen  varajäsen 

FRESHABIT Core Seppo Hellsten ilm. myöhemmin 

Pro Puruvesi Reijo Jantunen  Paavo Jantunen 

Metsäkeskus Etelä-Savo Seppo Ollikainen ilm. myöhemmin 

Kiteen kaupunki Marketta Lintinen ilm. myöhemmin 

Savonlinnan kaupunki Matti Rautiainen ilm. Myöhemmin 

Metsähallitus Teppo Loikkanen Arto Vilen 

LUKE  Irma Kolari  ilm. myöhemmin 

POK ELY  Paula Mononen ilm. myöhemmin 

ESA ELY, proj.pääl. Pekka Sojakka 

ESA ELY, puh.joht. Vesa Rautio Teemu Tuovinen 

ESA ELY, siht. Anni Panula-Ontto-Suuronen  

 

 

Alatyöryhmiä ovat ympäristön tila (tiedonhankinta, mallintaminen, kaukokartoitus) ja ympäristötyöt 

(kunnostus ja vesirakenteet). Pekka Sojakka tekee ehdotuksen työryhmien kokoonpanosta jota kaikki 

voivat kommentoida, lisätä tai muuttaa. 

 

- Kokouskäytännöt ja toimintatavat 

 

Yhteiskokous eli laajennettu ohjausryhmä kokoontuisi noin kerran vuodessa, jossa käsitellään sitä mi-

ten työ etenee kokonaisuudessaan. Tilaisuus saattaisi olla yhdistettävissä myös Puruvesiseminaarin 
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yhteyteen. Ohjausryhmän kokoukset pidettäisiin pääsääntöisesti neljännesvuosittain. Alatyöryhmien 

kokouksia pidetään tarvittaessa. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua muitakin 

osallistujia. Kokouksia pyritään yhdistämään samalle päivälle ohjausryhmän kanssa.  

 

- Temaattiset työryhmät 

 

Temaattisten työryhmien kokoonpano on jo alustavasti mietitty koko hankeen esittelyseminaarissa 

30.11-1.12.2015. Näiden työryhmien kokoonpanoon on mahdollista tehdä vielä muutoksia tarvelähtöi-

sesti sekä tarvittaessa kutsua eri alan asiantuntijoita ja muiden temaattisten työryhmien edustajia. Ko-

koonpano laitetaan tiedoksi sähköpostilla. Jos on kova tarve lisätä joku työryhmään (pohjavesien osalta 

pitäisi), voidaan siitä keskustella, esim. pohjavesiasiat WG2/WG3 (Anne Petäjä-Ronkainen) ja WG3 

(Antti Haapala) ja POK ELYn edustus. Osallistuminen on varmistettava temaattisten työryhmien vetäjil-

tä. Tällä hetkellä Pekka Sojakka on mukana WG3/WG4:ssa Life budjetin kautta. 

 

6. Muut asiat 

 

a. Vedenkorkeusaseman perustaminen. Tarvetta selvitetään lisää 

b. Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) tapaaminen. MAMK pohtii voisivatko he osallistua joten-

kin esim. integroituna hankkeena myöhemmin Freshabit Life IP tai mahdollisesti oppilastöinä  

c. ProPuruvesi kertoi viestinnästä ja toivoi hankeosapuolilta aineistoa verkkosivulle laitettavaksi. 

Freshabit Puruveden kotisivujen runko valmistuu helmikuun loppuun mennessä, maaliskuun ai-

kana viedään perusaineisto ja 31.3 sivut ovat avattavissa. Maaliskuun alussa tarvitaan viimeis-

tään aineistoa kumppaneilta. Toimenpiteet on visualisoitavissa ArcMap-paikkatietojärjestelmällä. 

 

Syyskuussa on tarkoitus pitää iltapäivä Puruvesi-seminaari, johon kutsutaan alueen päättäjät ja 

kansanedustajia. Tilaisuus pidettäisiin Kerimäellä Hotelli Herttuassa.  

 

7. Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.5.2016 klo 10 – 14 Savonlinnassa teknisen lautakunnan ko-

koushuoneessa. Paikka on sama kuin vuosi sitten eli Savonlinnan kaupungintalon 2. krs. B-rappu. Ti-

laan voidaan saada Lync -yhteydet. 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja   Vesa Rautio 

 

 

Sihteeri   Anni Panula-Ontto-Suuronen 
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Jakelu  Reijo Jantunen  Pro Puruvesi 

  Paavo Jantunen  Pro Puruvesi 

   

  Marketta Lintinen  Kiteen kaupunki 

  Seppo Ollikainen  SMK / Etelä-Savo 

  Matti Rautiainen  Savonlinnan kaupunki 

Marjukka Kilpeläinen ESA ELY 

Miia Savolainen  POK ELY 

Paula Mononen  POK ELY 

  Pekka Sojakka   ESA ELY 

  Vesa Toivola  ESA ELY 

  Teemu Tuovinen   ESA ELY 

  Vesa Rautio  ESA ELY 

  Laura Liuski  ESA ELY 

  Anni Panula-Ontto-Suuronen ESA ELY 

  Teppo Loikkanen  MH /ESLP 

Arto Vilen  MH/ESLP 

   

Irma Kolari  LuKe /Enonkoski 

  Seppo Hellsten  SYKE 

  Sampsa Koponen  SYKE 

  Markus Huttunen  SYKE 

   

   

Tiedoksi  Pekka Häkkinen  ESA ELY  

  Antti Haapala  ESA ELY 

  Pertti Manninen  ESA ELY 

Juho Kotanen  ESA ELY 

Anne Petäjä-Ronkainen ESA ELY 

 

 

 

 


