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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola

18.12.2017
Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 19.12.2017 alkaen.
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126 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 126
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Lankisen ja Arto
Pihlajamaan.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (8/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri Salon.

Varajäsen Sakari Typpö saapui kokoukseen pykälän 126 käsittelyn
jälkeen, klo 9.10.
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RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN, -HANKKEIDEN JA RAHOITUKSEN
SIIRTYMINEN ELY-KESKUKSISTA JA MAAKUNTIEN LIITOISTA
MAAKUNTIIN 1.1.2020 ALKAEN

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 122
Työ ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELYkeskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
siirtymisestä ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin
1.1.2020 alkaen.
Rakennerahastovarojen välittävän viranomaisen tehtävät siirtyvät
maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista 1.1.2020 alkaen perustettaville
uusille maakunnille. Uudistuksen aiheuttamat muutokset tulee tehdä
yhteistyössä ennakoivasti siten, että rakennerahastotoimintaan
aiheutuu mahdollisimman vähän katkoksia asiakastyön ja ohjelman
toteuttamisen näkökulmasta.
EU -lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennerahastotoiminnalle
eivät muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee
täyttää kaikki rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta
ne voidaan nimetä välittäviksi toimielimiksi.
Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty,
että kaikki maakunnat toimisivat välittävänä toimielimenä Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
maakuntauudistuksen tultua voimaan. Maakuntien liitoilla ja ELYkeskuksilla on myös mahdollisuus sopia välittävän viranomaisen
tehtävien hoitamisesta maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta
lukien rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 sulkemiseen saakka.
Sopimusosapuolina olisivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset.
Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli kevään 2017 aikana aloittaa
keskenään välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva
valmistelu ja neuvottelut, sekä tiedottaa hallintoviranomaiselle 2.6.2017
mennessä neuvottelujen etenemistä. Maakuntien liittojen ja ELYkeskusten tuli myös toimittaa resurssierittelytaulukko välittävän
toimielimen tehtävien järjestämisestä maakuntakohtaisesti 30.8.2017
mennessä (alustava tieto).
TEMin ohjeistus 1.11.2017 sisältää mm. seuraavia aikatauluja/
määräaikoja hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavista tiedoista:
- välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva alustava tieto
ratkaisusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimusluonnokset
yhteistyöstä 31.12.2017 mennessä
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välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva lopullinen
tieto ratkaistusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimukset
31.3.2018 mennessä.
vastaukset ohjekirjeen 1.11.2017 tekniseen tukeen liittyviin
kysymyksiin 31.12.2017 mennessä

Mahdolliset tehtävien kokoamiset vahvistetaan valtioneuvoston
asetuksella.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.
--Pykälä 122 esiteltiin pykälän 118 jälkeen.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen
klo 10.30.
Sihteeristö 14.12.2017/§ 17
Työ ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELYkeskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
siirtymisestä ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin
1.1.2020 alkaen.
Rakennerahastovarojen välittävän viranomaisen tehtävät siirtyvät
maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista 1.1.2020 alkaen perustettaville
uusille maakunnille. Uudistuksen aiheuttamat muutokset tulee tehdä
yhteistyössä ennakoivasti siten, että rakennerahastotoimintaan aiheutuu
mahdollisimman vähän katkoksia asiakastyön ja ohjelman toteuttamisen
näkökulmasta.
EU -lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennerahastotoiminnalle
eivät muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee
täyttää kaikki rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta
ne voidaan nimetä välittäviksi toimielimiksi.
Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty,
että kaikki maakunnat toimisivat välittävänä toimielimenä Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
maakuntauudistuksen tultua voimaan. Maakuntien liitoilla ja ELYkeskuksilla on myös mahdollisuus sopia välittävän viranomaisen
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tehtävien hoitamisesta maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta
lukien rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 sulkemiseen saakka.
Sopimusosapuolina olisivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset.
Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli kevään 2017 aikana aloittaa
keskenään välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva
valmistelu ja neuvottelut, sekä tiedottaa hallintoviranomaiselle 2.6.2017
mennessä neuvottelujen etenemistä. Maakuntien liittojen ja ELYkeskusten tuli myös toimittaa resurssierittelytaulukko välittävän
toimielimen tehtävien järjestämisestä maakuntakohtaisesti 30.8.2017
mennessä (alustava tieto).
TEMin ohjeistus 1.11.2017 sisältää mm. seuraavia aikatauluja/
määräaikoja hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavista tiedoista:
- välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva alustava tieto
ratkaisusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimusluonnokset
yhteistyöstä 31.12.2017 mennessä
- välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva lopullinen
tieto ratkaistusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimukset
31.3.2018 mennessä.
- vastaukset ohjekirjeen 1.11.2017 tekniseen tukeen liittyviin
kysymyksiin 31.12.2017 mennessä
Mahdolliset tehtävien kokoamiset vahvistetaan valtioneuvoston
asetuksella.
Sihteeristön puheenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi ja edelleen
maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Kokouksessa käytiin läpi Pohjois-Suomen maakuntien
käymää vuoropuhelua rakennerahastotoiminnan järjestämisestä uusissa
maakunnissa (mm. Lapin liitosta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
ja Kainuun liitosta saatu alustavia luonnoksia TEMille toimitettavaksi
vastaukseksi).
Pohjois-Suomen lähtökohtana on edelleen, että kukin maakunta toimii
itsenäisenä välittävänä toimielimenä rakennerahastotoiminnassa v. 2020
alusta lukien ja hoitaa kaikki välittävän viranomaisen tehtävät itse.
Myös teknisen tuen hankkeiden osalta kukin maakunta vastaa itse
välittävän viranomaisen tehtävistä ja perustaa omat teknisen tuen
hankkeensa.
Sihteeristössä käytiin lisäksi keskustelua vuoden 2020
myöntövaltuuksien mahdollisesta ennakkobudjetoinnista.
Lähtökohtaisesti tätä ei vastusteta, kunhan valtuuksien käytössä
huomioidaan, ettei se aiheuta ns. ”kuollutta ajanjaksoa” ohjelmakausien
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vaihteeseen, jos kaikki valtuudet myös käytettäisiin jo vuoden 2019
puolella. Tämä voisi pysäyttää kehittämistoiminnan vuodesta 2020
eteenpäin uuden kauden käynnistymiseen saakka. Ongelmia voisi
muodostua myös kuntarahoituksen saamisessa, mikäli
ennakkobudjetointi edellyttäisi ”tuplarahoitusta” kunnilta v. 2019 aikana.
Kuntien todettiin katsovat muutoinkin entistä tarkemmin, millaiseen
kehittämistoimintaan lähtevät mukaan (edellyttävät suoraa hyötyä
alueelleen ja sen elinkeinotoiminnalle).
Esillä oli myös TEMiltä 7.11.2017 saatu kysely
rakennerahastotoimintaan rakennerahastovaroilla ja
toimintamäärärahoilla palkatun henkilöstön toteutuneesta määrästä
vuonna 2017 (vastaukset 19.1. mennessä).
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Maakuntahallitus 18.12.2017 § 127
Pohjois-Suomen maakuntaliitot ja Ely-keskukset ovat neuvotteluissa
päätymässä yhtäläisiin ratkaisuihin:
- kukin Pohjois-Suomen maakunta toimii itsenäisesti välittävänä
toimielimenä hoitaen kaikki välittävälle toimielimelle kuuluvat
tehtävät,
- kullakin maakunnalla on oma teknisen tuen hanke ja kukin maakunta
toimii itsenäisesti sen välittävänä toimielimenä ollen teknisen tuen
tuensaaja, rahoittaja ja maksaja.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy ratkaisulinjauksen.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LÄSNÄOLO TOIMIELIMEN KOKOUKSESSA

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 128
Keski-Pohjanmaan hallintosäännön (2017) mukaan määritellään
läsnäolosta kokouksessa seuraavasti:
106 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on
läsnäolo- ja puheoikeus:
– maakuntavaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
maakuntahallituksen kokouksessa kuntalain mukaisesti; sekä
– maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla muiden
toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä
maakuntavaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa
säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.
Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun
päättymiseen asti.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että
1) maakuntahallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus
maakuntajohtajalla päätösesittelijänä, kehittämisjohtajalla
maakuntajohtajan sijaisena, hallintopäälliköllä toimielimen
sihteerinä ja eräiden yksittäisasioiden osalta muilla
päätösesittelijöillä (esim. liiton omien hallinnoimien hankkeiden
esittely)
2) kokouksessa asioiden esittelyt suoritetaan asianomaisen pykälän
käsittelyn alussa,
3) valmistelijoilla on läsnäolo-oikeus asiantuntijoina asianomaisen
pykälän esittelyn aikana,
4) viraston sisäisten organisaatio- ja palkkaratkaisujen käsittelyn
yhteydessä läsnäolo-oikeus on, ellei maakuntahallitus erikseen toisin
päätä, vain esittelijällä/maakuntajohtajalla ja
pöytäkirjanpitäjällä/hallintopäälliköllä.
Edellä olevan ohella on luonnollista, että maakuntahallitus käy sisäisiä
asioitaan ja tarvittaessa muita kysymyksiä läpi pelkästään jäsenten
paikalla ollen.
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Maakuntahallituksen jäsen Marlen Timonen käsittelyn aikana esitti, että
maakuntajohtajan sijaisen ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, mikäli
maakuntajohtaja on paikalla. Jäsen Arto Pihlajamaa kannatti Timosen
esitystä.
Puheenjohtaja totesi, koska on tehty maakuntajohtajan esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka
kannattavat maakuntajohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne jotka
kannattavat Timosen esitystä, äänestävät ei. Hallitus yksimielisesti
hyväksyi äänestysmenettelyn.
Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät Jukka-Pekka Tuikka, Johanna
Paloranta, Ulla-Riitta Harju, Antti Mäkelä, Sakari Typpö ja Mauri Salo.
Ei äänestivät Marlen Timonen ja Arto Pihlajamaa. Puheenjohtaja totesi
äänestyksen tuloksen eli jaa ääniä oli 6 ja ei ääniä 2.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. hyväksyi äänestyksen jälkeen, että maakuntahallituksen kokouksessa
on läsnäolo-oikeus kehittämisjohtajalla maakuntajohtajan sijaisena,
ja
2. muilta osin hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan
ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUVAIHEEN TEHTÄVÄT JA
TILANNEKATSAUS

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 129
Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmisteluvaiheen maakunnallinen
viranomaistehtävä on maakuntaliitoilla. Pääasiallisia vastuita ovat:
- esivalmisteluvaiheen valtion avustusten hallinnointi ja raportointi
(yleinen toiminta ja ICT),
- esivalmisteluvaiheen valmistelurakenteen vahvistaminen,
- väliaikaishallinnon asettamisen vahvistaminen,
- esivalmisteluvaiheen valmistelun viranomaistehtäviä yhteistyössä
maakuntien muutosjohtajien kanssa,
- nimeämisten toimittaminen ministeriöille siltä osin kuin niitä ei ole
vastuutettu maakuntien muutosjohtajille.
Kansallisella tasolla maakunta- ja soteuudistuksen lait ovat pääosin
valmiit eduskunnan käsittelyä varten, lukuun ottamatta
valinnanvapauslain sekä aluekehitys- ja kasvupalvelulain eräitä
kiistakohtia. Maakuntien osalta uudistuksen toteutuminen tarkoittaa, että
vuoden 2018 alusta tarvitaan lisää henkilöresursseja toimeenpanon
valmistelulle, ottaen huomioon yhteistyö ja taustaorganisaation tehtävien
hoitaminen.
Keski-Pohjanmaan osalta on tehtävä muutoksia, sillä Soiten
toimitusjohtaja, joka samalla on toiminut muutosjohtajana, siirtyy
Pohjois-Pohjanmaalle sairaanhoitopiirin johtajaksi. Toisaalta KeskiPohjanmaan maakuntauudistuksessa on nimettynä 8 toimialojen
muutosjohtajaa ja noin 10 vastuuvalmistelijaa, mutta he toimivat pääosin
osa-aikaisilla työosuuksilla.
Keski-Pohjanmaan liitosta maakuntauudistuksen osa-aikaisissa
tehtävissä ovat olleet maakuntajohtaja, aluesuunnittelupäällikkö,
strategiapäällikkö ja suunnittelija. Kaikkien osalta on
esivalmisteluvaiheen ajaksi määritelty vastuutehtäviä ja olennaista on
määritellä kevään 2018 ajalle uudistustyön työaikaosuudet suhteessa
liiton tehtäviin.
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän
kokous on 15.12.2017.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee maakuntauudistuksen tilannekatsauksen
tiedoksi.
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Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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UUDEN EU-OHJELMAKAUDEN KOHEESIORAHOITUS

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 130
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat vuoden 2017 aikana neuvotelleet
ja tehneet edunvalvontatyötä EU:n uuden 2020 -jälkeisen ohjelmakauden
rakennerahastopolitiikan ja ns. koheesiorahoituksen saannon suhteen.
Neuvottelukunnan kokouksessa 14.12.2017 käsitellään seuraava
kannanotto:
”Suomen tuettava vahvaa EU-koheesiopolitiikkaa ja tavoiteltava korkeaa
saantoa.
Suomen kantaa EU:n koheesiopolitiikkaan on linjattu pala kerrallaan kuluvan
vuoden aikana mm. valtioneuvoston eduskunnalle antamissa E-kirjeissä,
TEM:n muistioissa sekä 28.11.2017 päivätyssä valtioneuvoston EUvaikuttamisstrategiassa 2018.
Suomen kantana on tavoitella suhteellisesti korkeampaa koheesiopolitiikan
saantoa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat pitävät johdonmukaisena, että
Suomen kanta koheesiopolitiikan tarpeen vähenemisestä on EUvaikuttamisstrategiassa täsmennetty tarkoittamaan nykykriteerien puitteissa
BKT-tasoltaan köyhimpien alueiden koheesiotuen tarpeen vähenemistä
tulevalla rahoituskaudella.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta korostaa, että Suomen
nettomaksuasemaa voidaan ja pitää parantaa Suomen saantoa kasvattamalla,
ei vain EU-budjettia leikkaamalla. Koheesiopolitiikan keinoin voidaan
parantaa myös valmiuksia EU:n muun rahoituksen hyödyntämiseen. Suomen
tulee asettaa koheesiopolitiikan neuvottelutavoitteensa siten, että Suomessa
maakuntien rakennerahastosaanto ei ainakaan alene nykyisestä.
Aluelähtöistä ja vaikuttavaa koheesiopolitiikkaa - maakuntauudistus luo
hyvät edellytykset.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan mielestä Suomen tulee tavoitella
koheesiopolitiikan ulottamista EU:n kaikille alueille. Tämä edellyttää EU:lta
vahvaa ja aluelähtöistä koheesiopolitiikkaa, jonka kohdentamisessa
huomioidaan aiempaa enemmän kehittyneiden maiden sisäiset kehityserot.
Suomella on aluelähtöiseen ja vaikuttavaan koheesiopolitiikkaan entistä
paremmat mahdollisuudet maakuntauudistuksen myötä. Sen sijaan, että Suomi
korostaa toimivaltaisten ministeriöiden roolia koheesiopolitiikan
yksityiskohtaisessa linjaamisessa, Suomen tulee vahvasti nostaa näkyviin
maakuntauudistus, joka mahdollistaa EU-rahoituksen vaikuttavamman
kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen sekä eri rahastojen ja kansallisten
toimien integroidun toimeenpanon. EU myös edellyttää jäsenmailta tämän
kaltaisia rakenteellisia uudistuksia. Sekä EU-komissio linjauksissaan, että
OECD Euroopan pohjoisten alueiden tutkimuksessaan korostavat EU:n
koheesiorahoituksen kytkemistä aluelähtöiseen aluekehittämiseen, jotta
rahoituksen vaikuttavuus paranee.
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Koheesiopolitiikkaa uudistettava Euroopan kilpailukykyä, kasvua ja
työllisyyttä tukevalla tavalla
Koheesiopolitiikka on EU:n keskeinen taloudellisen kasvun instrumentti, minkä
myös komission lokakuussa julkistama 7. koheesioraportti vahvistaa. Suomen
tavoitteet koheesiopolitiikan uudistamisesta talouskasvua ja työllisyyttä
tukevaan suuntaan, infrahankkeiden vähentäminen, sääntelyn ja hallinnollisen
taakan keventäminen sekä omarahoitusosuuden kasvattaminen ovat hyviä
tavoitteita.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että Suomen tulee kirjata
kantansa yksiselitteisesti ja selkeästi: rahoituksen saannon painopistettä tulee
siirtää suurimmilta nettosaajilta nettomaksajamaiden suuntaan vähentämällä
koheesiomaiden perinteisiä infrahankkeita, omarahoitusta tulee kasvattaa
korkeimman tukitason koheesiomaissa, ja hallinnollista taakkaa keventää
asiansa hyvin hoitavissa jäsenmaissa. Kun Suomi tavoittelee EU-budjetin
alentamista Brexitin seurauksena, tämä tulee kytkeä em. tavalla toteutettavaan
EU:n budjettirakenteen uudistukseen. Neuvottelukunta pitää hyvänä Suomen
tavoitetta yksittäisille jäsenmaille myönnettyjen jäsenmaksualennusten
purkamiseen.
Itä- ja Pohjois-Suomen kehityspotentiaali käyttöön ja erityishaasteet
huomioon
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta pitää oikeana Itä- ja Pohjois-Suomen
harvan asutuksen erityisaseman turvaamista sekä Itämeren, arktisuuden ja
Venäjän raja-alueen huomioimista rahoituksessa. Maakuntien toteuttaman
rajayhteistyön ja arktisen ulottuvuuden tulee näkyä aikaisempaa vahvemmin
tulevassa koheesiopolitiikassa. Ulko- ja sisärajayhteistyön vahvistamisen
tavoite on tärkeä Suomelle, jolla on EU-maista pisin ulkoraja Venäjän kanssa.
Neuvottelukunta korostaa, että kun pohjoisten alueiden geopoliittinen ja
taloudellinen merkitys Euroopassa kasvaa, koheesiopolitiikkaa tulee fokusoida
entistä vahvemmin tukemaan pohjoisten alueiden kehityspotentiaalin
hyödyntämistä ja EU:n sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden parantamista.
OECD on tehnyt tutkimuksen Euroopan pohjoisten alueiden eli Itä- ja PohjoisSuomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kehityspotentiaalista ja –
haasteista. Maaliskuussa 2017 julkaistu tutkimus korostaa mm. luonnonvarojen
ja luontoarvojen kestävän hyödyntämisen, arktisuuden, osaamisen, toimivien
rakenteiden ja Venäjä-yhteistyön tarjoamaa kehityspotentiaalia koko Euroopan
taloudelle ja myös Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. OECD toteaa
koheesiopolitiikan keinojen, kuten älykkään erikoistumisen, sopivan juuri
tämän kaltaisille alueille, joilla se tuottaa parhaiten tuloksia. Erityisen
merkittäväksi koheesiopolitiikan keinojen kohdentamisen Suomessa näille
alueille tekee se, että kotimainen innovaatiorahoitus keskittyy entistä selvemmin
pääkaupunkiseudulle ja muille suuremmille keskusseuduille.
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Maahanmuuton lisäkustannuksia ei pidä sisällyttää koheesiopolitiikkaan
Suomi on tukenut uusien kustannuserien, kuten maahanmuuton,
puolustusyhteistyön ja laajemminkin turvallisuuskysymysten sisällyttämistä
EU:n budjettiin. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta ei kannata
maahanmuuton lisäkustannuksia nykyistä laajemmin kirjattavaksi
koheesiopolitiikan sisälle eikä maahanmuuton ottamista rahoituksen
allokointikriteeriksi. Sen sijaan jäsenmaiden tulee kantaa vastuunsa
maahanmuuttajien kotouttamisesta, ja tähän tulee jatkossakin voida käyttää
myös koheesiopolitiikan keinoja ja rahoitusta.
Neuvottelukunta muistuttaa, että vahva, kaikille alueille kohdistuva
koheesiopolitiikka on myös väline Euroopan alueellisen yhteisyyden ja yhteisen
turvallisuuden vahvistamiseksi.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa kannanoton Keski-Pohjanmaan osalta.
Päätös:
Maakuntahallitus vahvisti kannanoton Keski-Pohjanmaan osalta
huomioiden IP-kokouksessa 14.12.2017 tehdyt pienet tarkennukset.
---

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko 10.30-10.38.
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VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN / SISÄINEN
TARKASTUS

Maakuntahallitus 2.10.2017 § 90
Keski-Pohjanmaan liitto toimii aluekehitys- ja rakennerahastolain
mukaisen välittävänä viranomaisena. Työ- ja elinkeinoministeriö on
kansallinen hallintoviranomainen, joka kohdentaa välittäville
viranomaisille vuosittaiset välitysvarat myönnettäväksi hankkeille.
-

Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö käsittelevät
rakennerahastovarojen kohdentamisen maakunnalliset painopisteet
kansallisen EU-ohjelma-asiakirjan painotuksia noudattaen.
Maakunnanyhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö hyväksyvät
hankkeiden rahoittamisen rakennerahasto-ohjelmasta.
Maakuntahallitus irrottaa hankkeille kohdennettavan rahoituksen ja
maakuntajohtaja tekee varsinaisen rahoituspäätöksen EURA2014
järjestelmässä. Kehittämisjohtaja toimii rahoituspäätösten
esittelijänä, hallintopäällikkö tekee maksatuspäätökset ja
kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen
jälkitoimenpiteitä ja takaisinperintöjä koskevat päätökset.
Kehittämisjohtaja koordinoi Keski-Pohjanmaan liitossa
rakennerahastotoimintaa.

-

Välittävän viranomaisen on laadittava ja ylläpidettävä ajantasaisena
hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvausta, jonka vahvistaa TEM
hallintoviranomaisena. HVJ-kuvauksessa on yksilöidysti määritelty
hankkeiden käsittelyt, eriyttämiset ja työvastuut

-

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valvovana kansallisena
viranomaisena suorittaa ohjaus- ja valvontakäyntejä välittävien
viranomaisten toimintaan. TEM:n toimesta ohjaus- ja valvontakäynti
tehtiin Keski-Pohjanmaa liittoon toukokuussa 2017.
Hallintoviranomaiselta 10.7.2017 saatuihin havaintoihin ja
toimeksiantoon annettiin Keski-Pohjanmaan liiton selvitys
15.9.2017. TEM:n päätös neuvottelumenettelyn aloittamisesta saatiin
25.9.2017.

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala esittelee hanketoiminnan
tilannekatsauksen, hallintopäällikkö HVJ-kuvauksen sekä
kehittämisjohtaja ja maakuntajohtaja TEM:n tarkastuksen.
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee katsaukset tiedoksi ja päättää, että Työ- ja
elinkeinoministeriön hanke- ja valvontatarkastusten etenemisestä
raportoidaan neuvottelujen etenemisvaiheiden mukaisesti.
Kokous keskeytettiin klo 11.25-11.43.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 6.11.2017 § 107
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilaisuuden koskien KeskiPohjanmaan liiton rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien
hoitamista koskevan neuvottelun 30.10.2017.
Tilaisuuteen TEM:ltä ylijohtaja Riitta Pihlman, neuvotteleva Jenni
Hyvärinen, tarkastusneuvos Kari Rouvinen, hallitussihteeri Anne
Juutilainen ja ylitarkastaja Kaisa Saarinen. Keski-Pohjanmaan liitolta
neuvotteluun osallistuivat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula
(WhatsApp/Skype yhteys), kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että liitto korjaa havaitut
virheet, toiminta on EU:n ja kansallisten säädösten mukaista ja täyttää
välittävän toimielimen nimeämiset edellytykset v. 2017-2019, ja
välittävän toimielimen nimeämisperusteet toteutuvat myös
maakuntauudistuksen jälkeen.
TEM esitteli jatkotoimenpiteet Keski-Pohjanmaan ja TEMin osalta;
Jatkotoimenpiteet Keski-Pohjanmaan liitto
Jatkotoimenpiteet on tehtävä viipymättä. Ensisijaisesti hankkeisiin
kohdistuvat havainnot on tallennettava EURA 2014 -järjestelmään
joulukuun 2017 puoleen väliin mennessä. Tarkempi aikataulu annetaan
EURA 2014 -järjestelmää koskevassa vuodenvaihdeohjeessa.
Hallintoviranomaisen päätöksessä 25.9.2017 annettu määräaika
hankkeiden läpikäynnille, muutoksille ja mahdollisille
jälkitoimenpiteille joulukuun puolenvälin jälkipuolelle kohdistuu
ensisijaisesti siihen, että kaikista tiedossa olevista tapauksista tehdään
havainto EURA 2014-järjestelmässä.
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Kun muut jatkotoimenpiteiden toiminnot (mm. takaisinperintä) saadaan
EURA 2014 -järjestelmässä tuotantoon, tulee ne suorittaa viipymättä
näille havainnoille.
Keski-Pohjanmaan liiton on toimitettava 10.7.2017 toimeksiannon
Excel-taulukon mukainen selvitys hankkeistaan marraskuun 2017
loppuun mennessä.
Jatkotyö TEM
Hallintoviranomainen tulee teettämään Keski-Pohjanmaan liittoon
koskevan rahoituslain (8/2014) 33 §:n mukaisen tarkastuksen.
Todentamisviranomainen (TEM) ja hallintoviranomainen (TEM)
valmistelevat yhteistyössä tarkastusviranomaisen (VM) kanssa EUtilinpäätöksen 15.2.2018 mennessä.
Tilinpäätöksestä on poistettava kaikki sellaiset menot, joiden
tukikelpoisuudesta ei ole varmuutta.
Hallintoviranomainen tekee hallintomenettelyihin kohdistuvan ohjaus- ja
valvontakäynnin Keski-Pohjanmaan liittoon arviolta kevään tai kesän
2018 aikana.
TEM jakaa vuoden 2018 valtuudet Keski-Pohjanmaan liitolle vasta
sitten kun välittävän toimielimen toimintaedellytykset täyttyvät.
TEM:llä on rahoituslain (8/2014) 41 §:n mukaisesti oikeus
takaisinperintään liitolta.
Jatkotyö Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitukselta edellytetyt toimenpiteet:
Toimenpiteet liiton hallintosäännön1.6.2017 mukaisesti
- 49 § Sisäinen valvonta on osa johtamista. Maakuntahallitus vastaa
sisäisen valvonnan järjestämisestä.
-

58 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät Maakunta- ja kehittämisjohtaja vastaavat
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja
tuloksellisuudesta liitossa, ohjeistavat alaisiaan sekä raportoivat
maakuntahallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Maakunta ja
kehittämisjohtaja vastaavat riskien tunnistamisesta, arvioinnista,
riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä
raportoivat maakuntahallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

-

59 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät Sisäinen tarkastus arvioi
objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin
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tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän
kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi maakuntahallitukselle.
Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut
määritellään Maakuntahallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohjeessa.
-

130 § Maakuntahallituksen otto-oikeus/asian ottamisesta
maakuntahallituksen käsiteltäväksi voi päättää maakuntahallitus,
maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja.

Toimenpiteet kuntalain (410/2015) ja lain kunnallisesta viranhaltijasta
(304/2003) mukaan.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaan liitto tekee pyydetyt jatkotoimenpiteet ohjeistuksen
mukaisesti.
Päätös:
Hallitus keskusteli tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä sekä
yksimielisesti päätti
1. hyväksyä maakuntajohtajan ehdotuksen ja
2. tilata sisäinen tarkastuksen liiton RR-hallintoon liittyen BDO:lta
liiton ostopalvelusopimuksen puitteissa.
Maakuntahallitus 18.12.2017 § 131
Sisäistä tarkastusta koskeva toimeksianto hyväksyttiin BDO:n ja KeskiPohjanmaan liiton kesken 15.11.2017. Tarkastus päätettiin tehdä
mahdollisimman pian. Sisäisen tarkastuksen toimeksianto yksilöitiin
tilausvaiheessa erillisellä toimeksiannolla. Toimeksianto raportoidaan
maakuntahallituksen kokouksessa 18.12.2017. Raportti sisältää
mahdolliset toimenpidesuositukset.
Tarkastuksen kohteena oli Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastohallinnon menettelytavat. Tarkastus koskee
ohjelmakautta 2014-2020 ja se on toteutettu marras-joulukuussa 2017.
Tarkastajina ovat toimineet CGAP Jarkko Huhtaniska ja CGAP, CRMA,
CCSA Minna Huuskonen.
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Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ja
hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
CGAP, CRMA, CCSA Minna Huuskonen BDO:sta esitteli
rakennerahastohankkeiden hallinnointia koskevaa raporttia.
Asian keskustelun ja päätöksenteon ajaksi maakuntajohtaja Jukka
Ylikarjula, kehittämisjohtaja Kaj Lyyski ja hallintopäällikkö MarjaLeena Mikkonen-Karikko poistuivat kokouksesta. Asian esittelyn aikana
paikalla oli aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Merkitään raportti tiedoksi ja käynnistetään toimenpiteet liiton RRhallinnon tehtäväjakojen uudistamiseksi ja muiden sisäisen tarkastuksen
raportissa esille tuotujen toimenpidesuositusten aloittamiseksi.
Lisäksi pyydetään maakuntajohtajan kehittämisjohtajan ja
hallintopäällikön vastineet raportin johdosta maakuntahallitukselle
viimeistään torstaina 4.1.2018. Maakuntahallituksen seuraava kokous
pidetään 8.1.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen varajäsen Sakari Typpö poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 11.40 ja jäsen Ulla-Riitta Harju klo 12.30.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 132
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 27.11.-12.12.2017
- hallintopäällikön tietokone
- paikkatietoasiantuntijapalvelun jatkaminen
- SeaGis -hanke/projektityöntekijän palkkaaminen ja
asiantuntijapalvelujen ostaminen
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 27.11.-12.12.2017
Annettu 29.11.2017 Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ruokavirastosta
292/01.01/2017
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 28.11.2017
Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokous 19.4.2018 Levillä
IP-huippukokous Rovaniemellä 30-31.8.2018
Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokous 12.12.2018
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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18.12.2017

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan 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
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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