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97 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 16.11..2015 § 97
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Sakari
Typön.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Kajsa Kouvon ja Esa Kantin.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN
JÄSENEN VALINTA

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 98
Kalajoen kaupungin jäsenyys päättyy Keski-Pohjanmaan liitossa
31.12.2015.
Maakuntahallituksen jäseneksi toimikaudelle 2015-2016
maakuntavaltuusto valitsi Jouni Jyringin (kesk), Kalajoelta ja vastaavasti
tarkastuslautakunnan varajäseneksi toimikaudelle 2013-2016 Eija
Pahkalan (kesk) Kalajoelta.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko,
040 73 00 902.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
1. maakuntahallitukseen jäsenen Jouni Jyringin tilalle ja
2. tarkastuslautakuntaan varajäsenen Eija Pahkalan tilalle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen sillä muutoksella, että
maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen Jouni Jyringin tilalle
jäsenen sekä varajäsenen.
---
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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2016

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 89
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 50 pykälän mukaan
taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen
kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit
rahoitetaan.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiset
päämäärät ja taloussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.
Maakuntavaltuusto asettaa vastuualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet
ja osoittaa niiden toteuttamiseen vaadittavat voimavarat.
Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinneista ja
käyttöomaisuushankinnoista laaditaan vähintään kolmen vuoden
suunnitelma.
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus
esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon
käyttösuunnitelman/täytäntöönpano-ohjeet.
Kuntien jäsenmaksujen nousu kuntatasolla on vuoden 2015 tasolla
huomioiden Kalajoen kaupungin irtisanoutumisen Keski-Pohjanmaan
liiton toiminnasta. Kuntaosuudet vuonna 2016 ovat 1 283 200 euroa
(1 283 200 euroa vuonna 2015).
Tavoitteet vuodelle 2016 asetetaan edellisten vuosien tapaan
vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2016 talousarvio.
Suunnitelmavuosien 2017-2018 talousarvio tulee olemaan
loppusummaltaan sama kuin vuoden 2015 talousarvio ja ne tarkennetaan
ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on esitelty
kuntajohtajille syyskuussa 2015 ja varsinainen käsittely on 9.11.2015.
Kuntien alustava maksuosuustaulukko on toimitettu kuntien
talousvastaaville 28.9.2015.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy vuoden 2016 kuntaosuudet siten, että keskimääräinen
kasvu on 0,00 % ja päättää käsitellä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien
2016-2018 taloussuunnitelman seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotus.
--Maakuntahallitus 16.11.2015 § 99
Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa olennaista on ollut
kuntaosuuksien keskimääräisen kasvun pitäminen nollatasossa vuoteen
2015 verrattuna. Lopullista talousarvion tasapainotusta on helpottanut
liiton henkilöstömäärän supistuminen yhdellä ja kehittämisrahoituksen
käyttö. Vuoden 2016 tavoitteiden määrittelyn osalta on pitäydytty
maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteissa,
edellisvuoden talousarviorakenteessa sekä otettu huomioon uuden
hallitusohjelman kärkihanketavoitteet.
Taloussuunnitelmakauden 2016-2018 tavoitemäärittelyssä ongelmana on
ollut hallitusohjelman kärkitavoitteiden konkretisoinnin ja
rakenteellisten uudistusten ratkaisujen odottelu. Itsehallintoalue- ja soteratkaisu ovat olleet kriittisiä jopa koko maakunnan itsenäisyyden
olemassaololle. 7.11.2015 hallituksen päättämä ja 9.11.2016 tarkentama
ratkaisu nykyisiin maakuntiin pohjautuvista 18 itsehallintoalueesta, tuo
selkeyden vuosia jatkuneeseen epävarmuuteen Keski-Pohjanmaan
kannalta.
Suunnitelmavuosien 2017-2018 osalta maakuntaliiton talouden
haasteena on rakennerahastojen ns. teknisen tuen supistuminen ja
julkisen talouden säästöt. Toisaalta itsehallintoalueen valmistelu,
mahdolliset uudet tehtävät ja kehittämishankkeet mahdollistavat uutta
tulorahoitusta, mutta toisaalta muuttavat liiton henkilökunnan
työtehtäviä. Kesään 2016 mennessä on tiedossa hallitusohjelman
toimeenpanon ratkaisut, jotka voidaan ottaa huomioon KeskiPohjanmaan maakuntaohjelman sekä maakuntaliiton strategioissa ja
vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmissa.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, 044 72 50 002 ja
hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko,
040 73 00 902.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
1. hyväksyy vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton
muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN, MATKAILUN JA
VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA VUOSILLE 2015-2020

Maakuntahallitus 21.9.2015 § 76
Keski-Pohjanmaan vetovoimastrategia yhdistää
aluekehitysnäkökulmasta kulttuuri, liikunta, matkailu ja
viestintästrategiat, jotka kaikki ovat päättymässä kausilla 2014-2015.
Kulttuuri ja liikunta on huomioitu hyvinvointiin vaikuttavina aloina
Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa ja sen toteuttamisohjelmassa
2012-2015. Keski-Pohjanmaan työllisyyskatsaus on valmistunut vuonna
2014.
Aluekehittäminen perustuu maakunnan tahtoon eli eri toimijoiden
kanssa yhdessä luotuihin strategioihin ja ohjelmiin.
Näiden pohjalta valikoituu toimenpiteitä, joilla parannetaan maakunnan
kilpailukykyä, sekä väestön hyvinvointia ja osaamista.
Vetovoima-strategian tavoitteena on tunnistaa ja määritellä
palvelusektorin ja luovan talouden kasvumahdollisuuksia ja kehittymistä
pidemmällä aikavälillä, v. 2020-2025 saakka. Strategiassa ja sen
toteuttamisohjelmassa halutaan huomioida kuntien, yritysten ja
järjestöjen näkökulmat. Strategialla on yhteys Keplin liikuntastrategian
jalkauttamiseen Keski-Pohjanmaan kunnissa. Strategialla on yhteys mm.
Kokkolan kaupungin ja Kosekin aluemarkkinointi- ja
matkailustrategiaan. Strategiatyön kautta pyritään myös vahvistamaan
Keski-Pohjanmaan viestinnällisiä ja edunvalvonnallisia tavoitteita sekä
lisäämään kansalaislähtöistä yhteistyötä.
Vetovoimastrategian esittelee ja lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne
Sormunen, p. 040 6845 997, anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Vetovoimastrategian luonnoksen, joka
lähettää sen alueen toimijoille ja kuntiin kommentointia varten. Valmis
strategiaversio käsitellään maakuntahallituksessa
kommentointikierroksen ja julkaisutaiton jälkeen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Maakuntahallitus 16.11.2015 § 100
Vetovoimastrategia on laadittu vuoden 2015 aikana. Strategialla on ollut
osa-aluekohtaiset työryhmät ja sen ohjausryhmänä on toiminut KeskiPohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä. KeskiPohjanmaan maakuntahallitus on käsitellyt strategialuonnoksen
kokouksessaan 21.9.2015.
Vetovoimastrategia on ollut kommenttikierroksella 21.9.-23.10.2015
laajalla jakelulla alueen kunnissa ja toimijoilla sekä rajamaakunnissa.
Kommentit on huomioitu strategiaan ja otetaan mukaan strategian
toteuttamissuunnitteluun.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997,
anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
Maakuntajohtajan ehdotus;
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi
Keski-Pohjanmaan kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen
yhteisstrategian (vetovoimastrategia) vuosille 2015-2020.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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BIO-BASED INDUSTRIES MALLIALUE

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 101
Euroopan komissio haluaa tehostaa biomassojen, jätteiden ja
hiilidioksidin hyödyntämistä kemian tuotteiksi. Tätä se on perustanut
yhteiseen Bio-based industries ohjelman. Ohjelman tavoitteena on tukea
vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin perustuvaa teollista tuotantoa 3.8
miljardilla eurolla seuraavan seitsemän vuoden aikana. Ohjelman
vauhdittamiseksi komissio etsii kuutta aluetta toimimaan mallialueena.
Mallialueet saavat asiantuntija-apua komission valitsemalta
asiantuntijaorganisaatiolta.
Valitun alueen tulee tavoitella kunnianhimoista toimintaohjelmaa
kestävän kemikaalituotannon lisäämiseksi. Tavoitteena on houkutella
uusia investointeja kemianteollisuuden hankkeisiin. Mallialueen tulee
jakaa kokemuksensa muiden alueiden kanssa. Hakijan tulee olla alueen
kehittämisestä vastaava organisaatio. Alueen tulee olla pääasiassa NUTS
2 tason yksikkö ja hakijana alueen kehittämisestä vastaava julkinen taho.
Perustellusti alue voi olla muukin. Keski-Pohjanmaa kuuluu PohjoisSuomen NUTS 2 alueeseen. Keski-Pohjanmaan liitto vastaa maakunnan
kehittämisestä, minkä pitäisi olla riittävä peruste NUTS 2 tasosta
poikkeavalle hakijalle.
Euroopan komissio edellyttää hakijalta sitoutumista uusien teollisten
rakenteiden rakentamiseksi, joissa tuotetaan kemian tuotteita
biomassasta, jätteistä tai hiilidioksidista. Mallialueen odotetaan
työskentelevän tiiviissä yhteydessä alueen teollisuuden ja tutkimus- ja
koulutuslaitosten kanssa. Alueelta edellytetään valmiutta etsiä
kumppaneita ja rahoittajia muilta alueilta ja muista maista sekä vahvaa
halukkuutta vastavuoroiseen työskentelyyn muiden alueiden kanssa.
Etusijan saavat alueet, joilla on kunnianhimoinen kehittämisohjelma ja
parhaat edellytykset sektorirajat ylittävälle työlle.
Valitut alueet eivät saa rahallista tukea vaan Komission valitsema
asiantuntija neuvoo alueen toimijoita investointirahoituksen hankinnassa
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista sekä yksityisiltä sijoittajilta.
Asiantuntija auttaa alueellisen investointisuunnitelman rakentamisessa
(regional Master Investment Plan), jossa määritetään konkreettiset
investointikohteet sekä systemaattinen toimintasuunnitelma.
Komissio valitsee mallialueet vuoden 2015 loppuun mennessä. Toiminta
tapahtuu vuosina 2016 ja 2017.
Valinta BBI mallialueeksi lisäisi maakuntaamme investointeja,
erityisesti luonnonvaroja hyödyntävään kemian teollisuuteen. Myös
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alueen osaaminen yksityisen ja julkisen investointirahoituksen
hankinnassa lisääntyisi.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä, 040 686 1163.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää hakea Euroopan komission Bio-based industries
mallialueeksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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ELINVOIMAINEN KESKI-POHJANMAA -hanke

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 102
Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
kehittämishankkeelleen Elinvoimainen Keski-Pohjanmaa.
Taustaa
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2014 - 2017 visiona on, että
vuonna 2030 Keski-Pohjanmaa on elinvoimainen kestävän kasvun
maakunta. Tälle tavoitetilalle on paljon tukevaa tilastoa olemassa,
Keski-Pohjanmaan seutu on yksi Suomen parhaiten menestyviä alueita
mm. elinvoimalla ja kilpailukyvyllä mitattuna. Jotta positiivinen
kehityssuunta jatkuu ja maakunnassa päästään tavoitteeseen, on
yhdistettävä voimia niin maakunnan sisällä kuin yhteistyössä yli
maakuntarajojen. Tähän tarpeeseen on suunniteltu Elinvoimainen KeskiPohjanmaa -hanke.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on:
1) Vahvistaa aluerakenteen kehityskuvan vahvistumista
2) edistää maakuntaohjelman keskeisten tavoitteiden toteutumista ja
3) edistää alueen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta
Toimenpiteet
1. Keski-Pohjanmaan taloudellisen ja toiminnallisen aseman
vahvistaminen keskellä rannikon kasvuvyöhykettä
- tuetaan aluerakenteen kehityskuvan rakentamista vuoteen 2040
- osallistutaan Pohjanlahden teemavuoteen
- järjestetään Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous Kokkolassa
- esitellään alueen vahvuuksia päättäjille
2. Maakuntaohjelman keskeisten tavoitteiden toteutumisen edistäminen
- edistetään innovaatiojärjestelmän kehittymistä, kärkenä Kemian
ja biotalouden osaamiskeskittymä (esitys hallituksen
kärkihankkeeksi)
- haetaan Euroopan komission mallialueeksi Kemian ja
biotalouden yhdistämisessä
- edistetään keskeisten liikenneinfrahankkeiden toteutumista
3. Keski-Pohjanmaan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen
Hankkeen tavoite alueen tunnettuuden lisäämisestä toteutetaan
viestimällä tehokkaasti hankkeen muiden tavoitteiden toteutumisesta
yhdistämällä monipuolisesti viestinnän eri kanavia ja toimenpiteitä.
Olennaista on pyrkiä mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen
määrittelemällä kulloisessakin tilanteessa halutut kohderyhmät sekä
kohderyhmille suunnattavat perusviestit.
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Hankkeessa käytettävät viestinnän keinot ovat päättäjätapaamiset,
seminaarit, esitteet ja tiedotteet, sähköiset uutiskirjeet sekä digitaalisesti
ja/tai painettuna jaettavat erikoisjulkaisut
Hankkeen toteutus
Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton oman tuotannon hankkeena.
Projektipäällikkönä hankkeessa on suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Projektityöntekijänä projektissa toimii viestinnän asiantuntija Jorma
Uusitalo. Ostopalveluina asiantuntijuutta hankitaan tilastoasiantuntijalta
Minna Kauppiselta.
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 15.10.2015 – 31.12.2016
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2015
2016
Henkilöstökustannukset 13 000
62 000
Ostopalvelut
12 000
38 000
Yhteensä
25 000
105 000

yhteensä
75 000
50 000
130 000

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2015
2016
MKR/ KPliitto
20 000
84 000
Kuntarahoitus *
5 000
21 000
Yhteensä
25 000
105 000

yhteensä
104 000
26 000
130 000

* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeelle esitetty ohjausryhmän kokoonpano:
Kannuksen kaupunki, Terttu Korte
Kaustisen seutukunta, Petri Jylhä
Kokkolan seudun kehitys oy, Anne Pesola
Geologian tutkimuskeskus, Olli Breilin
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Tanja Risikko
Pohjanmaan kauppakamari, Jarl Sundqvist
Keski-Pohjanmaan yrittäjät, Mervi Järkkälä
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Jarmo Matintalo
Maakuntajohtaja osallistuu tarvittavilta osin ohjausryhmän kokouksiin.
Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää,
040 547 9561.
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Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 15.10.2015 – 31.12.2016 maakunnan
kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 104 000 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 15.10.2015 – 31.12.2016.
3) irrottaa 2/3 ajan Teppo Rekilän suunnittelupäällikön tehtävistä
hankkeen projektipäällikön tehtäviin,
4) Nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä. Hankkeen avulla mahdollistetaan aluerakenteen kehityskuvan
vahvistuminen, sekä edistetään maakuntaohjelman keskeisten
tavoitteiden toteutumista. Hankkeella aikaansaadaan tunnettuutta ja
vetovoimaisuutta alueelle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen sihteerinä kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
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XNET- DIGITALISAATIOTA EDISTÄVÄT VERKKOSOVELLUKSET

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 103
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen/toimintalinja 2
Erityistavoite:
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistaminen
Toteuttamisaika:
1.9.2015-31.8.2018
Kokonaiskustannusarvio: 383 107 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
MYR:n sihteeristön myönteinen lausunto
5.11.2015 3 §
Kosek oy:n kuntarahapäätös 30.9.2015
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä 15.6.2015
56 §
Kannuksen kaupunki
Hankearviointi ja pisteytys/KeskiPohjanmaan liitto 11.6.2015
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja soveltaa uusien digitaalisten
teknologioiden sekä ohjelmisto- ja laitealustojen mahdollisuuksia
liiketoimintojen prosessien tehostamiseksi.
Uuden teknologian kehittämisen sijaan panostetaan kaupallisten
ratkaisujen jalostamiseen ja hyödyntämiseen.
Yksilöidyt tavoitteet:
- edistää ja madaltaa kynnystä uuden digitaalisen teknologian
sovellusten käyttöönottoon
- tutkia, kehittää ja soveltaa nykyisiä ja uusia digitalisaatiota
hyödyntäviä sovelluksia
- kehittää edelleen Centrian osaamispääomaa digitalisaatiota edistävän
soveltavan tutkimuksen aihepiirissä
- yhden innovaatio-/uutuussovelluksen, järjestelmän tai menetelmän
syntyminen, joka voidaan ottaa käyttöön hankkeessa mukana
olevassa yrityksessä/yhteisössä
- kartoittaa laajalta sektorilta aihealueeseen liittyvää ohjelmisto- ja
laitteistokehitystä ja löytää aikaisessa vaiheessa hiljaiset signaalit
Hankkeen toteutuksessa käytetään Centrian asiantuntijaresursseja, jolla
on kokemusta aihealueen tutkimus- ja kehitystyöstä.
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Vanhoja toimintatapoja/-malleja rohkeasti muokkaamalla löydetään
uusia entistä tehokkaampia menetelmiä arkipäivän toimintojen
tehostamisen tueksi.
Hankeaihioista pyritään luomaan palvelutoimintaa, jolla madalletaan
yritysten ja yhteisöjen kynnystä hyödyntää hankkeen pohjalta syntyneitä
palveluita jatkossakin yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan moninaisten
prosessien kehityksen tukena.
Kustannusarvio hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
palkkakustannukset
265 409
ostot
17 998
muut kustannukset
36 000
flat rate
63 700
yhteensä
383 107 euroa
Rahoitussuunnitelma hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtion rahoitus 268 175
kuntien rahoitus
95 777
yksityinen rahoitus
19 155
yhteensä
383 107 euroa
Kustannusarvio ajalle 1.9.2015 - 31.12.2016
palkkakustannukset
149 175
ostot
11 998
muut kustannukset
21 000
flat rate
35 803
yhteensä
217 976 euroa
Rahoitussuunnitelma ajalle 1.9.2015 - 31.12.2016
EAKR ja valtion rahoitus
152 583
kuntien rahoitus/tuensaajan omarahoitus 10 899
kuntarahoitus
43 595
yksityinen rahoitus
10 899
yhteensä
217 976 euroa
Rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuosien 2015 ja 2016
suunnitelman mukaista rahoitusta.
Vuosien 2017 ja 2016 rahoitus myönnetään erikseen maakuntajohtajan
päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
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Ohjausryhmätahoiksi esitetään
- myöhemmin nimettäviä yritysedustajia
- Kosek Oy
- Kannuksen kaupunki
- Kaustisen seututukunta
- Centria ammattikorkeakoulu
- Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty 11.6.2015, yleisten ja erityisten
valintaperusteiden pisteytykseen perustuen XNET- digitalisaatiota
edistävät verkkosovellukset – hankkeelle esitetään myönteistä
rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hanke on käytännönläheinen teknologian siirtohanke, jossa viedään
uutta teknologiaa yritysten hyödyksi ja käytäntöön. Hankkeessa
kehitetään kustannustehokkuutta sekä kilpailukykyä edistäviä
toimintaprosesseja, -malleja sekä -menetelmiä, jotka mahdollistavat
uuden liiketoiminnan syntymisen.
Hanke tukee maakuntaohjelman Osaava Keski-Pohjanmaa painotuksia
nostamalla tutkimusintensiteettiä alueella, sekä vahvistamalla TKI toimintaa. Hanke tukee maakuntaohjelman Yrittävä Keski-Pohjanmaa
painotuksia toimintajärjestelmien, tuotantoprosessien ja automaation
edistämisellä.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy XNET- digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 152 583
euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuosina 2017 ja 2018 suunnitelman
mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön
irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi suunnittelija Tiina Harjunpään
Maakuntajohtaja hyväksyy rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
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ALUEELLISEN LIIKUNTANEUVOSTON ASETTAMINEN

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 104
Uuden liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan
aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Liikuntalain kanssa
samanaikaisesti 1.5.2015 tuli voimaan myös valtioneuvoston asetus
liikunnan edistämistä (550/2015). Asetuksen 5 §:n mukaan maakunnan
liitto asettaa alueellisen liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja
edustavia yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistahoja.
Jos aluehallintoviraston toimialueella on useita maakunnan liittoja,
asettavat liitot yhdessä yhden liikuntaneuvoston aluehallintoviraston
toimialueelle.
Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta ja se tulee
asettaa toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Liikuntalain 19 § siirtymäsäännöksen mukaan kaikkien alueellisten
liikuntaneuvostojen toimikaudet päättyvät vuoden 2015 lopussa.
Maakunnan liittojen tulee huolehtia uusien alueellisten
liikuntaneuvoston asettamisesta uudelle nelivuotiskaudelle 2016–2019.
Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn alueelle nimetään liikuntaneuvostoon
13 jäsentä, varajäseniä ei valita. Asukaslukuun suhteutettuna KeskiPohjanmaalta liikuntaneuvostoon valitaan yksi jäsen.
Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostossa on ollut 2014 Tiina Koskela
Halsualta ja Timo Virolainen Kokkolasta.
Puheenjohtaja ovat toimineet Ari Koskinen Pirkanmaalta,
1. varapuheenjohtajana Tapio Korjus Etelä-Pohjanmaalta ja
2. varapuheenjohtajana Timo Virolainen Keski-Pohjanmaalta.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, 040 6845 997,
anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvoston
jäseneksi toimikaudeksi 2016-2019 Timo Virolaisen Kokkolasta, joka
toivotaan nimettävän edelleen varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTO LUONNONVARAKESKUKSEN TOIMIPAIKKAVERKOSTON
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 105
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa
Luonnonvarakeskuksen (Luke) suunnitelmasta, joka koskee laitoksen
toimipaikkaverkoston uudistamista ja strategista asemointia.
Toimipaikkaverkoston uudistamisen taustalla on taloudelliset ja
toiminnalliset syyt. Luken esittämä toimipaikkasuunnitelma sisältää 4
päätoimipaikkaa, 7 muuta strategista tutkimuksen toimipaikkaa sekä 14
tutkimusaineistojen tuottamiseen keskittyvää toimipaikkaa. Luke luopuu
11 toimipaikasta vuosina 2016-2017. Tutkijat sijoittuvat
päätoimipaikkoihin ja strategisen tutkimuksen toimipaikkoihin.
Keski-Pohjanmaan osalta esitys on erinomainen, vaikkakin tuskaa
aiheuttaa esitys Kannuksen toimipaikan lopettamisesta. Esitys uuden
strategisen tutkimuksen toimipaikan perustamisesta Kokkolan
kampusalueelle vahvistaa merkittävästi alueen Kemian ja biotalouden
osaamiskeskittymää. Lisäksi se mahdollistaa nykyisen Kannuksen
toimipaikan työpaikkojen siirtymisen Kokkolan toimipaikkaan.
Kannuksessa sijaitsee myös Luken (valtio) osaomistama Luova Oy, joka
tuottaa turkistuotannon toimialalle tutkimus- ja kehityspalveluja sekä
tutkimusinfrastruktuuria. Luken järjestelyt eivät koske Luova Oy:n
toimintaa. Keski-Pohjanmaan liitto pitää tätä linjausta tärkeänä, koska
turkiselinkeino on maakunnassa merkittävä työllistäjä ja verojen
maksaja. Luova Oy on tällä hetkellä ainut paikka koko maassa, jossa on
mahdollista tehdä kokeellista tutkimusta turkiseläimillä. Elinkeinon
säilymisen ja kehittymisen turvaamiseksi on tärkeää, että Luke jatkaa
toimintaa Luova Oy:ssä.
Kannuksen kaupunki on osallistunut aktiivisesti aikanaan Metlan ja
MTT:n toiminnan kehittämiseen samoin kuin nykyisin Biolaakson
kehittämiseen. Tehdystä toimipaikkapäätöksestä huolimatta Kannuksen
kaupunki haluaa edelleen olla tässä työssä mukana. Keski-Pohjanmaan
liitto toivoo Luken huomioivan tämän jatkovalmistelussa. KeskiPohjanmaan liitto tukee Kannuksen kaupungin omassa lausunnossaan
esittämää kantaa:
”Kannuksen kaupunki pitää tärkeänä, että Keski-Pohjanmaalle
muodostetaan strateginen toimipaikka. Kannuksen Luke toiminnot
voisivat olla tulevaisuudessa osa Keski-Pohjanmaalle perustettavaa
strategista toimipaikkaa, joka voisi muodostua verkostomaisesti siten,
että Kannuksesta ei kaikkia toimintoja kannata lopettaa ja siirtää
Kokkolaan, vaan olemassa olevaa infraa kannattaa hyödyntää.
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Esimerkiksi kenttätoimintojen siirtäminen Kokkolaan ei tunnu
logistisestikaan järkevältä. Myöskään verkostoituminen ja yhteistyö
tutkijoiden välillä on järjestettävissä muutenkin kuin kaikkien
toimintojen keskittämisellä Kokkolan kampukselle. Kannuksen kaupunki
haluaa olla myös jatkossa mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaan
Luken toimintoja ja haluaa osallistua toimeenpanon valmisteluun
hyvässä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.
Keski-Pohjanmaan liiton mielestä Luonnonvarakeskuksen suunnitelma
toimipaikkaverkoston uudistamisesta ja strategisesta asemoinnista on
tasapuolinen ja hyvin perusteltu. Myös alueiden erityispiirteet on
suunnitelmassa riittävästi huomioitu.
Toimipaikkajärjestelyjen lisäksi Luke uudistaa toimipaikkojen
toimintamallia. Keski-Pohjanmaan osalta tämä tarkoittaa Luken
toiminnan integroimista Kokkolan TKI-keskittymään, jossa tiivistetään
sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä että yritysyhteistyötä.
Kokkolan kampusalueelta löytyy Luken toiminnan sijoittumiselle
tarvittavat asianmukaiset tilat. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
kärjeksi on valittu Kemian ja biotalouden yhdistäminen. Luken laaja ja
ainutlaatuinen biotalouden osaaminen on oleellinen osa tässä työssä.
Kokkolaan perustettavan uuden strategisen toimipaikan perustaminen ja
toiminnan integrointi osaksi alueen TKI- keskittymään vaatii paljon
työtä. Keski-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaa tämä edellyttää sitä,
että Lukella on alueella selvät ”kasvot” eli henkilö joka vastaa
toimipaikan kehittämisestä.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä, 040 686 1163.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi
Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄNKUVAT 2015-2016

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 106
Maakuntajohtaja on päätöksellään 9.11.2015 § 33 hyväksynyt
henkilöstön tehtäväkuvat. Jokaisen työntekijän kanssa on myös jo
allekirjoitettu uudet kirjalliset tehtäväkuvaukset.
Henkilöstön tehtäväkuvauksia on valmisteltu koko vuoden 2015 ajan.
Rakennerahastotoiminnan hallinnointi edellyttää ns. tehtävien
eriyttämistä, josta laadittiin hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus
(HVJ). Olennaisia tehtävämuutoksia ovat olleet mm. seuraavat:
kehittämissuunnittelija siirtyi 1.5.2015 Kokkolan kaupungin
palvelukseen ja tehtävää ei toistaiseksi täytetä, kaavoitus- ja
liikenneasioiden hoitoa on vastuutettu aluesuunnittelijalle,
suunnittelupäällikkö osallistuu enemmän alueen kärkihankkeiden ja
edunvalvonnan valmisteluun ja suunnittelija hoitaa myös
viestintäasioita.
Henkilöstön tehtäväkuvat on nyt laadittu vuosille 2015-2016 ja niitä
jouduttaneen tarkistamaan viimeistään vuoden 2017 alusta.
Itsehallintoalueen perustamisen valmistelutyö voi aiheuttaa muutoksia jo
vuoden 2016 aikana.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstön tehtäväkuvat.
Päätös:
Hallitus merkitsi henkilöstön tehtäväkuvat tiedoksi ja totesi, että ne ovat
2015 alkaen toistaiseksi voimassa.
---
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TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 107
Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan

työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön, ellei itse toimi
työsuojelupäällikkönä.
Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan
laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä; tutkintoa tai muuta osoitettua
pätevyyttä ei päälliköltä edellytetä.
Työsuojelupäällikön tulee olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja
työsuojelusäännöksiin, ja hänellä tulee olla edellytykset työsuojelun
yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.
Työsuojelupäällikön koulutuksen ja perehdytyksen tarve on yksilö- ja
työpaikkakohtaista.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojelupäällikölle on
järjestetty riittävät toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on
- avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa
- avustaa työnantajaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa
- avustaa työnantajaa yhteistoiminnassa työterveyshuollon ja muiden
työsuojelun asiantuntijatahojen kanssa
- toimia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan
järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi
- kehittää työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla
- osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin silloinkin, kun ei ole
sen jäsen
- osallistua työsuojelutarkastuksiin.
Työsuojelupäälliköllä ei päällikön ominaisuudessa ole oikeudellista
työturvallisuusvastuuta.
Suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä on toiminut 1.5.2013 alkaen KeskiPohjanmaan liiton työsuojelupäällikkönä.
Henkilöstön valitsemana työsuojeluvaltuutettuna toimii aluesuunnittelija
Janna Räisänen (toimikausi -2017).
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus valitsee liiton työsuojelupäälliköksi maakuntajohtaja
Jukka Ylikarjulan ja varatyösuojelupäälliköksi hallintopäällikkö MarjaLeena Mikkonen-Karikko 1.12.2015 alkaen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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ITSEHALLINTO- JA SOTE-ALUEIDEN PERUSTAMINEN

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 108
Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti 7.11.2015 sote-uudistuksen
jatkosta ja itsehallintoalueista. Hallituksen tarkentava tiedotustilaisuus
pidettiin 9.11.2015.
Hallituksen päätöksen mukaisesti nykyiseen maakuntajaotuksen pohjalta
perustetaan 18 itsehallintoaluetta, jotka hoitavat mm. sosiaali- ja
terveyspalvelut, nykyisten maakuntaliittojen tehtävät, ELY:jen
kehittämistehtävät, pelastustoimen sekä muita tehtäviä.
Itsehallintoalueiden tarkempi tehtävämäärittely valmistuu tammikuussa
2016.
Sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään 15 alueella eli 3
itsehallintoaluetta sopii sote-yhteistyöstä naapurialueen kanssa.
Päivystävät sairaalat säilyvät kaikilla 18 itsehallintoalueella. Vaativaa
päivystystä järjestävät 5 yliopistosairaalan lisäksi 7 itsehallintoalueen
sairaalaa. Valtioneuvoston järjestämispäätöksessä määritellään miten
sote-yhteistyörakenne 5-12-15-18 järjestetään.
Keski-Pohjanmaalla on käynnissä ns. Keski-Pohjanmaan SOTE:n
valmistelu. Huolimatta sote- ja itsehallintoratkaisusta, on perusteltua
jatkaa Keski-Pohjanmaan soten perustamista 1.1.2017 lukien, koska joka
tapauksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio tullaan
toteuttamaan ja itsehallinto-/sote-alueen palveluketjut ja –prosessit on
määriteltävä ja uudistettava.
Itsehallinto- ja sote-alueratkaisu on tulossa kuntiin ja maakuntiin
lausunnolle lähiaikoina. Tarkempien tietojen pohjalta voidaan päättää
miten toteutetaan itsehallintoalueen perustamisen valmistelutyö ja mikä
on maakuntaliiton koordinaatiovastuu uudistuksessa.
Mahdollisesti lausuntopyyntö on käytössä jo maakuntahallituksen
16.11.2015 kokouksessa.
Jouni Jyrinki poistui asian käsittelyn aikana klo 11.19.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen tavoitteena on oman SOTEalueen perustaminen osana Keski-Pohjanmaan itsehallintoaluetta.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 109
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 19.10.-15.11.2015.
2. Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösluettelo19.10.15.11.2015.
3. Lähetetty 14.10.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunto
hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi maa- ja
elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta,
saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain muuttamisesta sekä
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain muuttamisesta.
4. Lähetetty 26.10.2015 Etelä-Pohjanmaan liitolle lausunto EteläPohjanmaan II vaihemaakuntakaavan luonnoksesta
5. Lähetetty 6.11.2015 Lestijärven kunnalle lausunto Valkeisen rantaasemakaavan muutoksesta
6. Creafur – turkiksesta uusia vientituotteita esiselvityshankkeen
loppuraportti
7. Hopeakiven satama kentän rakentaminen hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan,
hallintopäällikön tai maakuntahallituksen puheenjohtajan tekemiä
päätöksiä.
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 97-101, 103-109
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 102
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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