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PÄÄTÖS

Päivämäärä: 15.04.2019
Hankenumero: 83732

Asia

Päätös tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen

Viite

Vireilletulopäivä: 28.02.2019
Hanke: Kolhon kylien valokuituhanke
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Ohjelman toimenpide: 7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut
Ohjelman alatoimenpide: Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

Päätös

ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkää hakemuksen. 

Hankkeen kuvaus

Kolhon valokuituhankkeessa Kolhon kyläyhdistys ry rakennuttaa kunnollisen tietoliikenneverkon Kolhoon ja valokuitualueessa 
mukana oleviin kyliin lisätäkseen alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen rahoitushakemus tuli vireille 28.2.2019 päättyneellä valintajaksolla. Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseuturahoituksen 
työryhmä pisteytti hakujakson hankkeet valintakokouksessa 20.3.2019. Pisteytyksessä käytettiin MMM:n päätöksen (Dnro 421
/441/2015, muutos 29.2.2016) mukaisia toimenpidekohtaisia valintaperusteita. Hanke sai painotetut yhteispisteet 1,60. Kyseisellä 
valintajaksolla eteneminen rahoituskäsittelyyn edellytti 1,50 pistettä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 3,00. 

Hakemus hylätään, koska Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa (2019) ei enää ole kohdennettu varoja 
toimenpiteelle 7.3. Maaseudun laajakaistarakentamisen rahoitustavoite ohjelmakaudella 2014 - 2020 on täyttynyt vuoden 2018 
rahoituskehyksen sitomisen myötä. Hankkeen ei myöskään katsottu edistävän maaseutuohjelman tavoitteita riittävän 
tehokkaasti.  

Hankkeen suunniteltu toiminta-alue on ydinmaaseutua, kuitenkin niin että merkittävä osa alueesta on maaseututaajamaa. 
Hankkeen suunniteltu yksikkökustannus on korkeahko. 
Saman hakijan samaa aluetta koskeva laajakaistainvestoinnin rahoitushakemus 75728 on aikaisemmin hylätty valintajaksolla 
1.3.2018 - 31.5.2018. 

Maaseutuohjelman hankerahoitus on harkinnanvaraista tukea, jonka yleisistä edellytyksistä säädetään lailla 
(Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014).
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Valintamenettely

Hanke on osallistunut avoimeen valintamenettelyyn ja saanut pisteytyksessä yhteensä 1.6/3 pistettä.

Päätöksen tiedoksianto

Asiakirja katsotaan annetuksi tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Jos asiakirjaa ei ole 
noudettu seitsemän päivän kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa 
säädetään.

Tällöin päätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 18 §).

Tämän päätöksen vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava päätöksestä muille asianosaisille hallintolain (434/2003) 56 §:n 2 
momentin mukaisesti saman lain 68 §:ssä säädetyllä vahingonkorvausvastuulla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus on liitteenä. 

Allekirjoitukset

Päätöksen ratkaisija
Heli Hantula
heli.hantula@ely-keskus.fi

Esittelijä
Mervi Lehtonen

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Tiedustelut

Päätöksestä lisätietoja antaa päätöksen esittelijä.

Esittelijä
Mervi Lehtonen
mervi.lehtonen@ely-keskus.fi

Liitteet

Valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Maksutta hakijalle
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VALITUSOSOITUS

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
 Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Postitse tavallisena kirjeenä lähetetty päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. Viranomaisen tietoon päätös katsotaan kuitenkin tulleen kirjeen saapumispäivänä.
- Sähköisesti tiedoksi annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun asianosainen tai tämän edustaja on noutanut asiakirjan 
Ruokaviraston osoittamalta palvelimelta.
- Muissa tapauksissa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. 
- Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- Valittajan nimi ja kotikunta
- Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutoksia 
vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on 
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, allekirjoitusvaatimuksesta 
on säädetty erikseen.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tai päätöksen tehneelle ELY -keskukselle henkilökohtaisesti, 
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulain 
2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) mukainen maksu on 260 euroa. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Valitusosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite:
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Hämeenlinna 1.16 ELY

Käyntiosoite:
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna

Puhelin: 029 56 42200
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi


