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MISSIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019 2021
Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuolisen kasvun ja
kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen
kehittämiseen. Kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja
vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen
elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen
suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous.
Maakunnan kasvu nojaa hyvinvoivan elinympäristön, vahvan yhteisöllisyyden,
vetovoimaisen sekä kulttuuriperinteiltään rikkaan alueen kehittymiseen. Alueen
menestyminen ja vetovoimaisuus tuottavat alueelle työpaikkoja ja hyvinvointia, jotka
tulee kyetä kanavoimaan alueen asukkaiden hyväksi monipuolisten palveluiden
kautta.
Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka ovat osaaminen,
kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavina toimintoina ovat maaseutu,
kansainvälisyys ja vetovoima, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia
jokaisessa kolmessa avaintekijässä.
Keski-Pohjanmaa on ollut koko 2000-luvun ajan kasvun maakunta niin työpaikkojen,
väestön, bruttokansantuotteen kuin vienninkin osalta. Maailmantalouden vaihtelut
eivät ole vaikuttaneet maakuntaamme niin voimakkaasti kuin monella muulla Suomen
alueella, mikä on ollut osoitus alueen kyvystä sopeutua muutoksiin. Alue- ja
väestörakenteen isoilla muutostrendeillä, kaupungistumis- ja keskittymiskehityksellä
sekä liikenneyhteyksien, alueellisen liikkuvuuden ja vetovoimatekijöiden kehityksellä
on ollut kuitenkin vaikutuksia myös Keski-Pohjanmaan tulevaisuuden kasvun
edellytyksiin ja alueelliseen kilpailukykyyn.
Suomen talouskasvun ennakoidaan hidastuvan ensi vuonna. Keski-Pohjanmaalla
kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän selvässä kasvussa vahvan vientikysynnän ja
yhä alhaisten korkojen tukeman yksityisen sektorin velkaantumisen avulla.
Työllisyys- ja kasvuennusteiden mukaan maakuntamme työllisyyden kehittymisen
odotetaan jatkuvan maan keskitasoa parempana. Tuotannon taso on vakiintuneilla
menetelmillä arvioituna ensi vuonna yli potentiaalisen tasonsa.
Jokaisen alueen menestys perustuu kasvuun mm. asukasluvussa, muuttoliikkeessä,
työpaikoissa, yrityskannassa sekä pääomissa ja investoinneissa. Keski-Pohjanmaalla
työllisyystilanne on viime vuosina parantanut merkittävästi ja työttömyysaste laskenut
voimakkaasti. Lyhyellä aikajänteellä keskeisin tulevaisuuden kasvun edellytyksistä
Keski-Pohjanmaalla onkin varmistaa, että hyvän kysyntätilanteen mahdollistama
tuotannon ja työllisyyden kasvu ei törmää maakunnassamme sopivan työvoiman
heikkoon saatavuuteen. Suunnittelukaudella 2019 – 2021 tulee tunnistaa aikaisempaa
paremmin kasvuetua tuottavat ja alueellista kilpailukykyä vahvistavat tekijät ja
kartoittaa oikeat toimenpiteet niiden kehittämiseen.
Keski-Pohjanmaalla kuntien talouden liikkumavaran voidaan arvioida kaventuvan
edelleen julkisen talouden maksuosuuksien kasvamisen, verotulojen vähentymisen ja
valtion säästötoimenpiteiden seurauksena. Suunnittelukaudella 2019 – 2021 Keski-
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Pohjanmaan liiton tulee entistä huolellisemmin tunnistaa yhteisten aloitteiden ja
ponnistusten taloudelliset seurannaisvaikutukset jäsenkuntiin sekä pyrkiä kaikin
voimin huolehtimaan jäsenkuntien edunvalvonnasta ja etujen ajamisesta
valtakunnallisilla foorumeilla.
Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja kasvun rakentaminen perustuu vahvaan yhteistyön
perinteeseen pohjoisten, itäisten ja eteläisten naapurimaakuntien kesken, vahvaan
maakunnalliseen kuntayhteistyöhön, tiiviiseen kanssakäymiseen ja yhdessä
tekemiseen eri alojen toimijoiden kanssa sekä vahvaan yhteisöllisyyteen ja toisista
huolehtimiseen. Yhteistyöllä on mahdollista luoda ja tukea maakuntamme
kehittymistä tiukentuvista taloudellisista näkymistä huolimatta. Suunnittelukaudella
2019 – 2021 jatketaan vahvaa yhteistyön perinnettä ja rakennetaan yhteistyösidoksia
niillä alueilla, jotka suoraan tukevat tulevan maakunnan yhteistyötarpeita.
Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuus ja kasvu edellyttävät toimivien logististen
yhteyksien kehittämistä, saavutettavuuden ollessa yksi merkittävimpiä kilpailuetuja.
Suunnittelukaudella 2019 – 2021 keskeisiä maakunnallisia logististen yhteyksien
edunvalvonnan painopisteitä ja tavoitteita ovat huolehtia maakunnallisten valtaväylien
valtatie 19 sekä valtatie 8 kuulumisesta valtakunnalliseen runkoverkostoon.
Rautateiden runkoverkoston osalta keskeisenä edunvalvonnan tavoitteena on se, että
rautateiden runkoverkkoon kuuluvat Helsinki –Tampere– Seinäjoki – Kokkola – Oulu
rataosuudet keskeisinä henkilö- ja tavaraliikenteen väylinä. Edelleen Kokkola –
Ylivieska - Iisalmi – Kontiomäki – Vartius rataosuudet ovat maakunnan kannalta
keskeisiä tavaraliikenteen väyliä Kokkolaan satamaan ja satamasta muualle Suomeen.
Merialuesuunnittelulla tuetaan maakunnallisen elinvoimaisuuden kasvua ja
mahdollistetaan rajat ylittävän merellisen yhteistyön kehittyminen maakuntaa
laajemmin.
Keskipohjalainen identiteetti ja rikas kulttuuriperinne kokoavat ihmiset ja yhteisöt
yhteisten tavoitteiden taakse. Suunnittelukaudella 2019- 2021 jatketaan aktiivista
maakunnallisen identiteetin vahvistamista ja kulttuurielämän kehittämisen tukemista
monialaisin keinoin.
Keski-Pohjanmaa on myös vireä yhdistys-, kulttuuri- ja liikuntamaakunta.
Suunnittelukaudella 2019 – 2021 jatketaan yhteistyötä alueen vahvan ja aktiivisen
järjestökentän kanssa, joka samalla mahdollistaa kotitalouksien ja ihmisten mukaan
tulon vaikuttamaan vahvemmin maakunnan kehittämistoimintaan.
Keski-Pohjanmaa haluaa olla maakunta- ja sote-uudistuksessa aktiivinen toimija ja
vaikuttaja maakunnan edun mukaisen parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
Maakuntauudistuksen keskeinen tavoite suunnittelukaudella 2019 – 2020 on
toimeenpanna uudistuksen edellyttämä suunnittelutyö, luoda edellytykset tarvittavien
maakunnallisten toimintojen käyttöön ottamiseksi vuodesta 2021 lukien sekä
mahdollistaa lakien tultua hyväksytyksi keväällä 2019 valittavan maakuntavaltuuston
ja maakuntahallituksen työskentely sekä tukea yksittäisten valtuutettujen
toimintaedellytysten luomista ja päätöksentekoon osallistumista riittävällä
opastuksella, perehdytyksellä ja asioiden valmistelulla.
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Keski-Pohjanmaan liiton taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana on pitkään ollut
se, että kuntien maksuosuuksia ei kasvateta, ellei se ole välttämätöntä. Vuoden 2019
jäsenmaksuosuudet esitetään pysyvän vuoden 2018 tasolla. Siten kuntien
maksuosuudet ovat yhteensä 1 521 100 euroa maakuntaliiton toimintatuottojen ollessa
1 649 200 euroa ja toimintakulujen 1 648 600 euroa. Vuoden 2019 talousarvio ei
sisällä investointeja. Talousarviossa ei myöskään ole otettu huomioon mahdollista
omistuksen luopumisen taloudellisia seurannaisvaikutuksia. Valtionvarainministeriö
kohdentaa Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistukselle vuoden 2019
toimintarahoituksen tämän hetkisten suunnitteluperusteiden mukaisesti
täysimääräisesti. Siten Keski-Pohjanmaan liiton talousarvioon 2019 ei siten kohdennu
taloudellisia resurssitarpeita maakunta- ja soteuudistuksen puolelta.
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista tukee hyvinvoiva ja
ammattitaitoinen henkilöstö. Liiton nykyisen henkilöstön voimaannuttamista ja
osaamisen kehittämistä tulee jatkaa tunnistettujen työyhteisö- ja yksilökohtaisten
haasteiden taklaamiseksi. Henkilöstötavoitteiden toteutumista tukee huolella
valmisteltu henkilöstön käyttö- ja kehittämissuunnitelma, jossa samalla osoitetaan
henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopistealueet suunnittelukaudella 2019 - 2020.
Vuodenvaihteessa 2018/2019 virkoihinsa nimitettävien uusien viranhaltijoiden
opastus ja perehdyttäminen tehtäviinsä tulee suorittaa huolellisesti ja
suunnitelmallisesti. Uudella henkilöstöllä tulee olla kyky kuuden (6) kuukauden
perehdyttämisvaiheen jälkeen toimia täysipainoisesti tehtävänkuvausten mukaisissa
tehtävissään.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ, AVAINTEHTÄVÄT JA RESURSSIT
Toimintaympäristö
Keski-Pohjanmaan liiton varsinaisia jäsenkuntia on vuoden 2018 alussa 8 ja
edunvalvontaan osallistuvia osajäsenkuntia on 3. Vuoden 2017 lopussa kaikkien
jäsenkuntien asukasmäärä oli yhteensä 74 659 asukasta, joista täysjäsenkuntien
asukasmäärä oli 68 780 asukasta.
Osajäsenet ovat mukana liiton edunvalvontatyössä sekä alueen vetovoimaisuuden
edistämiseen liittyvissä tapahtumissa. Lakisääteiseen toimintaan liittyvissä
tehtävissä, kuten alueiden kehittämislain mukaiseen ohjelmatyöhön sekä
maankäyttö- ja rakennusalain mukaiseen kaavoitustyöhön ja kustannuksiin
osallistuvat vain varsinaiset jäsenkunnat.

Keski-Pohjanmaan liiton avaintehtävät, mittarit ja tavoitearvot suunnittelukaudella 2019 2020
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain
laadullisin raportein, suunnittelukaudelle vahvistetuin mittarein ja niihin perustuvin
tavoitearvoin. Mittaristoa tarkennetaan suunnittelukauden aikana.
Tavoitteet käsitellään henkilöstön vuoden 2019 kehittämiskeskusteluissa ja asetetaan
henkilöstölle tehtäviksi.
Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja
ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi
Vastuuhenkilöt: Kehittämispäällikkö, koko RR-ryhmä, Kv-päällikkö
Mittarit:
∂ EU:n rakennerahastokauden 2014 – 2020 loppukauden hyödyntämisaste
∂ Keski-Pohjanmaan liiton rr-ryhmän palvelukykyisyys
∂ Keski-Pohjanmaan liitto asemoituminen innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä
liikennesuunnittelun ja maankäytön toimijoiden verkostossa
∂ Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tuloksellisuus
Tavoitearvot:
∂ EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti
∂ hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rr-ryhmän toiminnan aktiiviseksi,
kannustavaksi ja tulokselliseksi
∂ takaisinperintöjä ja jatkotoimenpiteitä ei synny
∂ innovaatio- ja elinkeinotoimijoiden sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön
toimijoiden verkosto on liiton aktiivisen toiminnan seurauksena kasvanut
∂ kansainvälistyminen on tuottanut keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista
elinkeinotoimintaan liittyvää tai taloudellista hyötyä
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Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö etenee järjestelmällisesti ja
asetettujen tavoitteiden mukaisesti
Vastuuhenkilöt: Strategiapäällikkö, suunnittelija
Mittarit:
∂ Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman ohjaavuus aluekehittämistoiminnassa
∂ Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman hyödyntäminen
maakunnan kehittämisessä
Tavoitearvot:
∂ Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämistoiminta on laajentunut ja vahvistunut
liiton laatimien maakunnallisten toimenpiteiden ja ohjelmien seurauksena
∂ Toimeenpanosuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu. Suunnitelma tuottaa
konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, joille on suunniteltu rahoitus.
Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat
osayleiskaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu
Vastuuhenkilöt: Aluesuunnittelupäällikkö, strategiapäällikkö
Mittarit:
∂ maakuntakaavan strateginen ohjaavuus
∂ 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen
∂ 6. vaihemaakuntakaavan kehittämistarpeiden tunnistaminen
∂ menestyminen merialuesuunnittelussa
∂ paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus
Tavoitearvot:
∂ hyväksytty maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta täysimääräisesti
∂ 5. vaihemaakuntakaava on saatettu loppuun kaikilta osin ja on tullut hyväksytyksi
∂ on tunnistettu 6. vaihemaakuntakaavan tarpeet kuntien kanssa yhteistoiminnassa
∂ merialuesuunnittelu palvelee Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Kokkolan sataman
toimintaa
∂ paikantamista koskeva toiminta tuottaa hyötyä toimijoille maakunnan alueella
Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu
kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella
Vastuuhenkilöt: Kv-päällikkö, yhteyspäällikkö, kehittämispäällikkö,
strategiapäällikkö, aluesuunnittelupäällikkö, hallintopäällikkö, tiedottaja
Mittarit
∂ tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle
∂ onnistunut viestintä
∂ IP-alueen yhteisen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus
∂ kotimaisten verkostojen vaikuttavuus
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Tavoitearvot
∂ liiton toiminta tuottaa jäsenkunnille konkreettista hyötyä
∂ liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa
∂ maakunnan menestys pohjautuu liiton asiantuntemukseen kansainvälisissä ja
kotimaisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa
∂ IP-alueen EU-toimisto tuottaa suoranaista hyötyä elinkeinotoimintaan ja
taloudellisesti mitattuna
Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö ja henkilöstö toimii hyvän
hallinnon ja työyhteisön tapaan
Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, hallintopäällikkö
Mittarit:
∂ liiton henkilöstön työviihtyvyys
∂ työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen
∂ hyvän hallinnon periaatteet
∂ hyvä johtaminen
Tavoitekriteerit
∂ henkilöstön työssä viihtyvyys on parantanut
∂ jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan
toimintaan
∂ liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon
periaatteiden mukaisesti
∂ liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen toteutuu
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
Tavoite 6: Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla
Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, tiedottaja
Mittarit:
∂ osallistuminen ja tuki maakuntauudistustyölle
∂ viestintä
∂ varovaisuusperiaatteen toteutuminen
Tavoitearvot:
∂ tuetaan Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä sovitulla tavalla
∂ maakuntauudistuksen viestinnän toteutusta on tuettu sovitulla tavalla
∂ tehdyistä toimenpiteistä ja päätöksistä ei aiheudu haittaa liiton toiminnalle, vaikka
maakuntauudistus ei toteutuisi
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Tavoite 7: Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan parantaminen
Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, hallintopäällikkö, RR-ryhmän jäsenet
Mittarit:
∂ hyväksytyn parantamissuunnitelman toteutuminen
∂ rr-toimintaa koskevan hallinnollisen menettelyn toimivuus
∂ hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen
Tavoitearvot:
∂ on toteutettu Keski-Pohjanmaan välittävän toimielimen edellytyksiä parantavat ja
maakuntahallituksen hyväksymät parantamistoimet
∂ HVO:lta saatu palaute parantamistoimenpiteiden toteutumisesta on kannustava
∂ Keski-pohjanmaan liitossa rakennerahastotoiminnan hallinnoinnissa tehdyt
parantamistoimenpiteet ja päätökset lisäävät Keski-Pohjanmaan liiton
mahdollisuuksia kehittää maakuntaa aluekehittämislain (8/2014) mukaisin
perustein.

Henkilöstöresurssit
Toimintavuonna 2019 maakuntaliiton virastossa työskentelee kokoaikaisena 14
henkilöä. Näistä kuusi (6) on viranhaltijoita ja kahdeksan (8) työsopimussuhteista.
Lähtökohtana on, ettei uusia virkoja toimintavuoden aikana perusteta. Määräaikaisia
työsuhteita perustetaan vain hyvin perustelluista syistä.
Keski-Pohjanmaan liiton uudistettu organisaatio otetaan käyttöön toimintavuoden
2019 alkaessa. Tavoitteena on, että uudistetun organisaation ja tarkennettujen
viranhaltijoiden tehtävävastuiden myötä Keski-Pohjanmaan liiton toimintaa kyetään
parantamaan ja valmistelua yhtenäistämään.
Henkilöstövoimavarojen johtamisessa painotetaan hyvän hallinnon periaatteita,
tasapuolista, luottamukseen perustuvaa ja oikeudenmukaista henkilöstöjohtamista
sekä normipohjaiseen ohjaukseen perustuvaa päätöksentekoa.
Toimintavuoden 2018 tavoite- ja kehityskeskustelut käydään tammikuu 2019
loppuun mennessä. Vuoden 2019 tavoite- ja kehityskeskustelut käydään tammikuu
2020 loppuun mennessä.
Vuoden vaihteessa 2018/2019 virkaan asetettavan maakuntajohtajan osalta
laaditaan johtamissopimus, jonka tavoitteita ja tuloksia arvioidaan
tavoitesopimuksen ja kehityskeskustelujen avulla.
Luottamushenkilöhallinto arvioi Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista
toimintavuoden aikana neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Keski-Pohjanmaan
liiton henkilöstökysely suoritetaan marraskuussa 2019 ja saatuja tuloksia
hyödynnetään toiminnan jatkuvassa parantamisessa sekä työnvastuiden uudistamisessa.
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
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Taloudelliset resurssit
Keski-Pohjanmaan liiton taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtana
suunnittelukaudelle 2019 – 2020 on se, että Keski-Pohjanmaan talousarvio vuodelle
2019 on uskottava ja perustuu tosiasiallisiin arvioihin Keski-Pohjanmaan liiton
tuloista ja menoista. Talousarvion maksuosuuksien vaikutus jäsenkuntiin tulee olla
maltillista.
Keski-Pohjanmaan liiton toimintakehys vuodelle 2019 on 1 649 200 euroa.
Toimintakehys rahoitetaan jäsenkuntien jäsenmaksuosuuksilla, liiton saamalla tuella
ja avustuksilla sekä muilla toimintatuotoilla.
Vuoden 2019 jäsenkuntien jäsenmaksuosuuksien esitetään pysyvän vuoden 2018 (TA
2018 + LTAE 1/2018) tasolla. Siten kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 1 521 000
euroa. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, ja yksittäisten
kuntien kohdalla muutokset voivat poiketa esitetystä. Maksuosuuksissa ei ole
huomioitu indeksi- tai kustannustason nousua.
Keski-Pohjanmaan liiton saamat tuet ja avustukset arvioidaan olevan toimintavuonna
2019 yhteensä 85 000 euroa. Muita toimintatuottoja ovat mm. vuokratuotot, arviolta
yhteensä 43 100 euroa.
Tavoitteena vuoden 2019 talouden pidolle on, että Keski-Pohjanmaan liiton
rahoitusasemaa ja maksuvalmiutta kyetään vahvistamaan toimintaedellytysten
puitteissa.

KESKI-POHJANMAAN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2019

11
KEHITTÄMINEN JA PARANTAMINEN
Maakunnan toiminnan kehittäminen
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 viedään eteenpäin keskeisiä Keski-Pohjanmaan
maakunnallisia logististen yhteyksien hankkeita ja huolehditaan niihin liittyvistä
edunvalvonnan tarpeista. Painopisteitä ja tavoitteita ovat huolehtia maakunnallisten
valtaväylien valtatie 19 Jalasjärvi – Seinäjoki – Ytterjeppo (tieosat 1 - 23) sekä
valtatie 8 Ytterjeppo – Kokkola (tieosat 319 - 404) kuulumisesta valtakunnalliseen
runkoverkostoon sekä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan,
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntia yhdistävän valtatien 8:n saaminen
valtakunnalliseen runkoverkostoon.
Keski-Pohjanmaan läpi kulkevan valtatie 13:n pikainen kunnostaminen vastaamaan tie
vaativuuden tasoa. Tieosuus Veteli-Keski-Suomen raja ei täytä näitä. Valtatie 13:ta
pitkin kulkee mm. Kokkola sataman ja suurteollisuusalueen osin varaalliseksi
luokiteltuja kuljetuksia Äänekoskelle, ja muukin raskasliikenne on huomattavasti
lisääntynyt. Keliberin kaivos- ja rikastamohanke tulee myös lisäämään liikennettä.
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 rautateiden runkoverkoston osalta keskeisenä
edunvalvonnan tavoitteena on se, että rautateiden runkoverkkoon kuuluvan ns. Suomiradan (Helsinki – Kokkola – Oulu) rataosuudet maakunnan keskeisinä henkilö- ja
tavaraliikenteen väylinä. Edelleen maakunnan kannalta keskeisiä edistettäviä
tavaraliikenteen väyliä ovat Kokkola – Ylivieska - Iisalmi – Kontiomäki – Vartius
rataosuudet ja niiden kehittäminen sähköistäminen mukaan lukien. Lentoliikenteen
kehittäminen säilyy yhtenä olennaisena maakunnallisena tavoitteena.
Merialuesuunnittelulla tuetaan maakunnallisen elinvoimaisuuden kasvua ja
mahdollistetaan rajat ylittävän merellisen yhteistyön kehittyminen maakuntaa
laajemmin.
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 selvitetään ja kehitetään Keski-Pohjanmaan
liikennejärjestelyjen suunnittelun ja valmistelun toteutusmallia, tavoitteena tehostaa
maakunnallista liikennejärjestelyjen yhteistä suunnittelua ja valmistelua. Yhteisellä
liikennejärjestelyjen suunnittelulla pyritään parantamaan kuntien ja elinkeinoelämän
tarpeiden huomioon ottamista maakunnallisessa suunnittelussa.
Suunnittelukauden 2019-2020 aikana selvitetään Keski-Pohjanmaan tarvelähtöisen
osaamisen kehittämisen suunnittelumallia, jolla pyritään tehostamaan elinkeinoelämän
tarpeisiin ja tulevaisuuteen (3 – 5 vuotta eteenpäin) ulottuvan ammatillisen ja
täydennyskoulutuksen järjestelyjen toteuttamista Keski-Pohjanmaan maakunnassa.
Keski-Pohjanmaan liiton organisaation ja toiminnan kehittämistä jatketaan
suunnittelukauden 2019 – 2020 aikana. Tavoitteena on selkeyttää liiton tehtävien
ohjaus- ja valmisteluvastuuta sekä mahdollistaa selkeä ja aikamääriin sidottu asioiden
valmistelu. Muutoksessa kehittämisjohtajan tehtävä muutetaan kehittämispäällikön
tehtäväksi ja tehtävänkuvausta tarkennetaan maakunnan kehittämistä ja
rakennerahastotoimintaa koskevaksi. Samalla muiden päälliköiden tehtävä- ja
vastuualueita tarkennetaan vastaamaan paremmin liiton viranomaistehtävien
kokonaisuutta palvelevaksi. Samassa yhteydessä työntekijätehtävien esimiesalaissuhteet järjestetään paremmin kokonaisuutta palvelevaksi.
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Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan parantaminen
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 Keski-Pohjanmaan liitossa tunnistetaan aikaisempaa
huolellisemmin Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (1.9.2010-) 3 §:n
mukaisten tehtävien sekä yhteisten aloitteiden ja ponnistusten taloudelliset
seurannaisvaikutukset jäsenkuntiin.
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 Keski-Pohjanmaan liitto pyrkii kaikin voimin
huolehtimaan jäsenkuntien edunvalvonnasta ja etujen ajamisesta valtakunnallisilla
foorumeilla.
Keski-Pohjanmaan liiton toimintaa kehitetään siten, että liitto tunnistaa aikaisempaa
paremmin kasvuetua tuottavat ja alueellista kilpailukykyä vahvistavat tekijät. Niiden
perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa kartoitetaan oikeat toimenpiteet maakunnan
elinvoiman ja kasvun lisäämiseksi sekä kehitetään niitä eteenpäin.
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa aktiivista maakuntien välistä yhteistyötä erityisesti
YTA-alueen maakuntien Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Itäisen ja Pohjoisen
alueen maakuntien (ns. IP-alueen) kanssa. Keski-Pohjanmaan liitto on mukana LänsiSuomen kahdeksan maakunnan yhteistyöverkostosta niillä toiminta-alueilla, jotka
edistävät Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja kehittymistä.
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa aktiivista maakunnallisen identiteetin vahvistamista ja
kulttuurielämän kehittämisen tukemista monialaisin keinoin.
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa yhteistyötä alueen vahvan ja aktiivisen järjestökentän
kanssa, joka samalla mahdollistaa kotitalouksien ja ihmisten mukaan tulon
vaikuttamaan vahvemmin maakunnan kehittämistoimintaan.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta
Liiton talousarvio 2019 jakaantuu kolmeen vastuualueeseen
12 01 Liiton lakisääteinen toiminta
13 01 Liiton muu toiminta
13 02 Hallinto
- luottamushenkilöhallinto
- tilintarkastus
15 Liiton hallinnoimmat hankkeen Huomioitu laadintahetkellä arvio liitossa
hallinnoitavista hankkeista.
Maakuntavaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Jäsenkuntien maksuosuuksina saadut toimintatulot on pyritty kohdentamaan
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tehtäville.
Talousarvion tehtävärakenteen tavoitteena on kytkeä yhteen liiton tavoitteet ja
tehtävät sekä lisätä liiton toiminnan ja talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Tuloslaskelma on kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa
tulorahoituksen riittävyys toimintojen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Suunnitelmakaudelle 2019–2021 ei esitetä investointeja.
Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen
rahavirrat.
Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla toimintasuunnitelman
mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kuntaosuustaulukko
erillisenä sivuna
Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Tehtäville määritellyt toiminnan tavoitteet ovat maakuntavaltuustoon nähden sitovia.
Maakuntavaltuustoon nähden sitovina talouden tavoitteena on, että tilikauden
yli/alijäämä on enintään talousarviossa esitetyn ( euroa) mukainen.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan
osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja tavoite- ja tuloskeskusteluissa.
Tilivelvollisia ovat maakuntahallituksen jäsenet, maakuntajohtaja ja johtoryhmän
jäsenet. Tilivelvolliset on määritelty sisäisen valvonnan ohjeessa.
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Maakuntajohtaja antaa maakuntahallitukselle toiminnan ja talouden katsauksen
neljännesvuosittain. Puolivuosikatsaus on laajempi ja koko vuotta koskeva katsaus
kirjataan toimintakertomukseen.
Delegointia koskevat toimivaltavaltuudet tarkastetaan ja päivitetään vuosittain
erillisellä maakuntahallituksen päätöksellä.

Luottamushenkilöhallinto
Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntahallitukseen valitaan 11 jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, ottamaan
huomioon alueellinen edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus. Kunnalla, joka on
kuntayhtymässä osajäsenenä, on oikeus osallistua päätöksentekoon vain sen toiminnan
osalta, jota jäsenyys koskee.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Maakuntavaltuusto valitsi
kokouksessaan elokuussa 2017 maakuntahallituksen ajalle 9/2017-8/2019. Kevään
maakuntavaltuuston kokouksessa huhtikuussa 2019 valitaan maakuntahallitus
toimikaudelle 9/2019-8/2020 ja nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Maakuntavaltuusto valitsee syyskokouksessaan 2018 tilintarkastuspalvelujen
hankinnan vuodelle 2019.

Tuloslaskelma, tulosalueiden määrärahat, rahoituslaskelma ja jäsenkuntien maksuosuudet
Tuloslaskelma, tulosalueiden määrärahat, rahoituslaskelma ja jäsenkuntien
maksuosuudet ovat esitetty liitteessä 2.
Suunnittelukauden keskeiset tapahtumat
Suunnittelukauden keskeiset tapahtumat ovat esitetty liitteessä 3.
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TULOSALUEIDEN TOIMINTA
Maakuntauudistuksen suunnittelu ja toteutus
Maakuntauudistuksen aluekehityksen ja kasvupalvelujen valmistelua jatketaan
maakuntauudistuksen uuden aikataulun mukaisesti niin, että uuteen maakuntaan
siirrytään 1.1.2021.
Valmistelu toteutetaan kolmella palvelualueella: aluekehityspalveluissa, työllisyys- ja
osaamispalveluissa sekä yrityspalveluissa, joista aluekehityspalvelujen valmistelua
koordinoidaan Keski-Pohjanmaan liitosta.
Valmistelu tapahtuu yhteistyössä ELY-keskuksen vastuuvalmistelijoiden ja toimialan
muutosjohtajan kanssa. Aluekehityksen ja kasvupalvelujen osalta tavoitteena on
(maakuntauudistuksen ja väliaikaishallinnon voimaantulon aikataulu huomioiden)
toimintamallien, palvelukokonaisuuksien, -prosessien ja kanavien sekä asiakkuuksien
kuvaus suhteessa valtakunnalliseen ohjaukseen, maakunnalliseen toimintamalliin sekä
kuntien palveluihin sekä toimialueen organisoituminen ja resurssien määrittely.
Keskeisiä maakuntauudistukseen liittyviä prosesseja ovat mm.
aluekehittämiskeskustelujen toimintamallin organisointi ja toteuttaminen sekä
aluekehityksen rahoitusprosessin suunnittelu. Lisäksi valmistellaan
maakuntastrategiaa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi osaltaan myös maakuntauudistuksen
toteuttamiseen liittyvän maakuntastrategian valmistelua. Strategiaa on valmisteltu
vuoden 2017 syksystä lähtien ja strategiaprosessiin on kuulunut sidosryhmätyöpajoja
ja -seminaareja sekä valmistelijoiden ja muutosjohtajien kirjoituspajoja.
Strategialuonnos valmistuu vuoden 2019 alussa ja sitä täydennetään ja tarkennetaan
vuoden aikana eri valmisteluelimissä niin, että luonnos on valmis maakuntavaltuuston
käsittelyyn, kun uuden maakunnan valtuusto aloittaa toimintansa.

Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus
Maakuntaliiton aluekehittämisen toiminnoilla toteutetaan aluekehittämislain
mukaisesti maakunnan yleistä kehittämistä. Keskeinen aluekehittämisen toimenpiteitä
ohjaava asiakirja on Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja
maakuntaohjelma 2018-2021.
Maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma ohjaavat mm. hankerahoituksen
kohdentamista alueella. Tavoitteena on jatkaa maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
toteuttamista toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetuilla painopisteillä.
Maakuntaohjelmaa toteutetaan ja tavoitteita seurataan yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa maakuntaohjelman kehittämisteemoihin perustuvan työryhmätyöskentelyn
avulla.
Maakuntaohjelmakaudella 2018-2021 kehittämisteemojen työryhmät ovat osaaminen,
kilpailukyky ja saavutettavuus. Kaikkia kehittämisteemoja läpileikkaavat teemat ovat
maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima. Kehittämisteemakohtaiset työryhmät
koostuvat maakunnan keskeisistä julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin
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toimijoista sekä rahoittajista. Työryhmät työskentelevät kokouksissa ja työpajoissa 2-4
kertaa vuodessa. Työryhmätyöskentelyn avulla saavutetaan Keski-Pohjanmaalla
yhteinen näkemys ja tahtotila alueen kehittämistoimenpiteille ja nostetaan vuosittaiset
kärkiteemat esille maakuntaohjelman kehittämisteemoista. Työryhmätyöskentely
tukee myös maakuntauudistuksen aluekehittämiseen liittyviä prosesseja, kuten
maaliskuussa 2019 järjestettävään uusimuotoiseen aluekehittämiskeskusteluun
valmistautumista ja suunnittelua.
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa suunnittelukaudella 2019 – 2020 tiivistä yhteistyötä
rakennerahasto-ohjelman toteuttamisessa Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen kanssa.
Liitto toimeenpanee alueellaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahastoohjelmaa. Aluekehitysrahoitusta suunnataan rakennerahasto-ohjelman ja
maakuntaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin ja hankkeisiin. Vuoden 2019 ja 2020
rahoitussuunnitelma on määritelty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
yhteydessä ja hyväksytään MYR:ssä.
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu maakunnan tarpeista lähtevään
rakennerahastokauden 2021-2027 valmisteluun osana Itä- ja Pohjoisen alueen
valmistelua. Tavoitteena on voimallisesti saada säilytettyä nykyisen
rakennerahastokauden euromääräinen saantotaso, jotta maakunnan kehittämiselle
asetetut tavoitteet kyetään saavuttamaan.
Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön saamaa kehittämisrahoitusta kohdennetaan
yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen, uuden liiketoiminnan
synnyttämiseen ja tutkimustulosten kaupallistamiseen, alueellisen
innovaatioympäristön kehittämiseen sekä TKI-toiminnan jalostamiseen
elinkeinoelämän uudistumista palvelevaksi. Lisäksi tuetaan työllisyyden edistämistä,
alueellisen koulutusjärjestelmän kehittämistä sekä sosiaalista osallisuutta. Maakunnan
yhteistyöryhmä ja yhteistyöryhmän sihteeristö valmistelevat päätöksentekoa ja
suuntaavat rahoituksen käyttöä.

Alueiden käytön suunnittelu, kaavoitus ja merialuesuunnittelu
Keski-Pohjanmaan maakunnan alueiden käytön suunnittelu ja maakuntakaavoitus
kuuluvat Keski-Pohjanmaan liiton lakisääteisiin tehtäviin.
Suunnittelukaudella 2019 -2021 Keski-Pohjanmaan liitto saattaa loppuun 5.
vaihemaakuntakaavan toimeenpanon ja käynnistää 6. vaihemaakuntakaavan
valmistelun. Vaihemaakuntakaavassa esitetään maakunnan erityistarpeiden osalta
alueiden käytön sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, joiden merkitys on
valtakunnallinen tai maakunnallinen. Maakuntakaavoituksella on tärkeitä kytkentöjä
erityisesti liikenteen suunnitteluun, aluekehittämiseen, luonnonsuojelun edistämiseen,
kulttuuriympäristöjen hoitoon sekä vesien- ja merenhoidon tehtäviin.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa käsitellään ja sovitetaan yhteen alueidenkäytön
tarpeita, jotka koskevat muun muassa taajama- ja palvelurakennetta, liikenneyhteyksiä
ja energiaverkkoa, luonnonvarojen hyödyntämistä sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen
säilymistä. Maakunta valmistelee kaavan yhteistyössä alueensa kuntien ja muiden
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viranomaisten kanssa sekä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien, myös ministeriöiden
kanssa. Hyväksytty maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle.
Merialuesuunnittelun lähtökohtana on sovittaa yhteen merialueille kohdistuvia
erilaisia intressejä ja edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja
kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan
saavuttamista. Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee alueellisen merialuesuunnitelman
yhteistyössä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa vuoteen 2021
mennessä. Valtakunnallinen koordinaatioryhmä ohjaa kokonaisvalmistelua.
Suunnitelmien laatiminen on käynnistetty vuonna 2018 ja sitä jatketaan
suunnittelukaudella 2019 yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti. KeskiPohjanmaan liitto osallistuu sekä valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan että
alueellisen suunnitteluryhmän toimintaan. Kokoukset toteutetaan työpajatyyppisesti
alueittain ja valtakunnallisesti sekä etäkokouksina.

Kansainvälisyys ja EU-edunvalvonta
Älykkään erikoistumisen strategia ja elinkeinot murroksessa -hanke
Älykkään erikoistumisen strategiaa hyödynnetään Euroopan alueiden välisessä
yhteistyössä ja se vaikuttaa uudella ohjelmakaudella 2020- yhä useamman eri EUrahoituslähteen kriteerinä. Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa
päivitetään tarpeen mukaan. Strategia linkittyy vuonna 2019 käynnistyvään KeskiPohjanmaan kansainvälistymisstrategian valmisteluun. Maakuntauudistuksen kautta
lisääntyvät alueelliset palvelut ja niiden edunvalvontatarpeet sekä kansainvälisen
yhteistyön mahdollisuudet sekä edellytykset huomioidaan.
Suunnittelukaudella 2019-2021 jatketaan Elinkeinot murroksessa -hanke Itä- ja
Pohjois-Suomen strategian toteuttamista. Mahdollisen käyttöön saatavan pilotin avulla
pyritään löytämään Keski-Pohjanmaan elinkeinojen kehittämiseen uusia
toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs
erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä
yhteistyöllä. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön avulla on suora mahdollisuus lisätä
maakuntien tunnettavuutta ja tuoda esille koko alueen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia EU:n suuntaan. Samalla luodaan yhteistä itä- ja pohjoissuomalaista
imagoa.
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä seuraa edustamiensa alueiden
kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä
ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenneja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja
alueiden kansainvälinen yhteistyö. Tarkemmin EU-toimiston edunajamisen
painopisteet määritellään vuosittain johtoryhmässä. Toimiston käytännön työn
kehittämisessä työvaliokunnan rooli on keskeinen.
Suunnittelukaudella 2019 – 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen EU-strategia päivitetään
vastaamaan maakuntauudistuksen myötä syntyvien uusien maakuntien tarpeita. KeskiPohjanmaan liiton lähtökohtana on, että EU-toimisto kykenee tuottamaan
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konkreettista ja taloudellista hyötyä maakunnille. EU-toimiston on kyettävä
toimimaan siten, että sen toiminta yhdessä maakuntaliittojen kanssa edistää Itä- ja
Pohjois-Suomen alueellista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja
toimintaedellytyksiä.
Interreg -ohjelmat
Keski-Pohjanmaa on mukana Interreg Nord, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg NPA
ja Interreg Itämeri -ohjelmissa. Yhteistyöhön kuuluu työskentely kansallisissa
arviointiryhmissä sekä ohjelma-alueen hallinto- ja seurantakomiteassa. KeskiPohjanmaa on saanut EU-suorarahoituksen Interreg Europe -ohjelmassa
kansainväliselle P-Iris -hankkeelle. Suunnittelukaudella 2019–2021 maakunnan liitto
osallistuu ohjelmien läpiviemiseen ja hankearviointityöhön. Lisäksi liitto valmistelee
uuden ohjelmakauden Interreg -ohjelma-alueiden muodostamista ja varaudutaan
muuttuviin EU-kriteereihin.
EU-suorarahoitukset hyödynnetään mahdollisuuksien ja alueen toimijoiden
hanketarpeiden mukaan. Uuden maakunnan lisääntyvät palvelutarpeet laventavat
rahoituslähteiden käyttöä. Uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksiin pyritään
vaikuttamaan ja luomaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueella aikataulutettu rahoituskehys.
NSPA pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto, Perämerenkaaren yhdistys ja
AER Assembly of European Regions ovat alueiden keskinäisiä vaikuttamisväyliä
alueiden edunajamiseen ja kansainvälisten hankeaihioiden käynnistämiseen. KeskiPohjanmaan liitto jatkaa jäsenyyksiensä kautta yhteistyötä ja vaikuttamista
intressialueilla. Keski-Pohjanmaan liiton osallistuminen Perämerenkaaren yhdistystä
seuraavaan uuteen toimintafoorumiin harkitaan tarvelähtöisesti.

Kulttuuri ja osallisuus
Keski-Pohjanmaan liitto toteuttaa Keski-Pohjanmaan 2020 järjestöstrategiaa.
Vuosittainen järjestöjen pyöreä pöytä toimii järjestöjen vuosikokouksena ja
kansalaisvaikuttamisen areenana. Keskipohjalaiset järjestöt haluavat aktiivisesti
osallistua maakunnan ja sen kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Kolmannen
sektorin rooli hyvinvointipalveluiden tuottajana korostuu maakuntauudistuksessa.
Järjestöjen tavoitteina aluekehityksessä korostuu paikallinen kehittäminen, nuorten
osallisuus, hyvinvoinnin yhteistyö, kulttuurin yhteistyö ja maakunnan liikunnan ja
urheilun kehittäminen. Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä koordinoi alueellista
toimintaa.
Keski-Pohjanmaan kulttuurin yhteistyöryhmä kokoontuu 3-5 kertaa vuosittain käyden
läpi kulttuurin ja luovan talouden yhteisiä toimenpiteitä ja aluekehitystarpeita.
Kulttuurin yhteistyöryhmä on asettanut maakunnalliseksi tavoitteeksi yhden
kulttuurikoordinaattorin resursoimisen. Mahdollinen Unescon aineettoman
kulttuuriperintöoikeuden saaminen Kaustiselle edellyttää maakunnallisessa
yhteistyössä jatkokehitystoimia, joilla yhteys koulutukseen ja matkailuun.
Keski-Pohjanmaan liitto tukee kaustislaisen viulunsoiton saattamista Unescon
maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 2021.
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Hyvinvoinnin edistäminen etenee Soiten ja järjestöjen sekä muiden hyvinvointialan
toimijoiden kuten oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Keski-Pohjanmaalla on voimassa
oleva Vetovoimastrategia, jonka toteuttamista jatketaan. Se on laadittu kulttuurin,
liikunnan, matkailun ja aluemarkkinoinnin yhdistelmästrategiana.
Hyvinvointistrategian päivittäminen osana maakuntauudistusta tulee ajankohtaiseksi.
LAPE-hankkeen päättyessä maakunnallisen nuorisoverkoston koordinointi tulee
ratkaistavaksi.
Maakuntaviestin kumppanointi Keski-Pohjanmaan liikunnan (KepLi) kanssa
selvitetään, tavoitteena mahdollistaa nykyiseen vahvaan maakuntaviestiperinteeseen ja
sen arvoihin perustuvan maakuntaviestin järjestäminen uudistetulla tavalla ja
rakenteella vuodesta 2020 lukien.
Keski-Pohjanmaan matkailua tulee alueellisen yhteistyön näkökulmasta edelleen
tehostaa ja matkailutoimijoiden mukaanpääsyä suuralueiden hankkeisiin edistää.
Kansainvälinen yhteistyö ja matkailun toimintamallien nopea muutos mahdollistavat
matkailun kehittämisen esimerkiksi luontomatkailun, liikematkailun ja
hyvinvointimatkailun segmenteissä sekä suurtapahtumien kautta. Genius loci –
paikkapohjainen tietokanta alueen nähtävyyksistä ja kulttuuriperintökohteista
mahdollistaa laajempien jatkohankkeiden käynnistymisen. Vuoden 2019 aikana
selvitetään, millä tavoin Keski-Pohjanmaan matkailua voitaisiin edistää
tapahtumakohtaisesti ja kokonaisuutena sekä tuotteistaa paremmin.

Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö
Keski-Pohjanmaalla edunvalvonnan ja vaikuttamisen tavoitteena on maakunnan
menestys ja kilpailukyky. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kohteina ovat mm. valtion
talousarvio, lainsäädäntö sekä valtionhallinnon eri ohjelmat ja suunnitelmat.
Tavoitteissa painottuu erityisesti osaamista ja kilpailukykyä vahvistavat
määrärahatarpeet sekä liikenneinvestoinnit.
Maakunnan aloitteet Vaasan vaalipiirin kansanedustaja-aloitteiksi selvitetään elokuu
2019 loppuun mennessä ja käsitellään maakuntahallituksen syyskuun kokouksessa.
Kuntien ja maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet sovitaan syyskuu 2019 loppuun
mennessä tehtävillä kuntakeskusteluilla. Hankkeiden tärkeysjärjestys sovitaan
kuntajohtajatapaamisessa. Hankkeiden toteutumista edistetään yhteisesti sovituilla
toimenpiteillä.

Viestintä ja tiedottaminen
Suunnittelukauden 2019 – 2020 viestinnässä korostuvat Keski-Pohjanmaan
maakunnan ja maakuntaliiton viestintätoimenpiteet sekä Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen viestinnän toteuttaminen sekä. Viestinnän tulee olla ajantasaista
ja nopeaa tiedonvälitystä. www-sivuja kehitetään palvelutiedon välittämisen ja
sähköisen asioinnin kanavaksi. Sosiaalisen median kanavia käytetään yhteisöllisyyttä
palvelevalla tavalla.
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Keski-Pohjanmaan liiton tiedotuskanavia ovat liiton www-sivut, tiedotteet, sähköinen
kirje sekä sosiaalinen media. Ilmoitukset ja kuulutukset sanomalehdissä, ilmoituksen
liiton ja jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä liiton www-sivut ovat keskeinen väline
päätöksistä, tapahtumista ja palveluista sekä liiton asioista ilmoittamiseen. Lisäksi
erilaiset tapaamiset ja kohtaamiset välittävät tietoa liitosta ja luovat pohjaa jatkuvalle
vuorovaikutukselle.
Vuonna 2019 viestintä toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton tiedotussuunnitelman
mukaisesti. Keski-Pohjanmaan liiton viestintä tukee Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen viestintää sen viestintäsuunnitelman mukaisesti.
Tavoitteena on ylläpitää maakunnan ja maakuntaliiton viestintää ja kehittää toimintaa
eri viestintäkanavissa edelleen. Tavoitteena on myös ylläpitää viestinnän verkostoja ja
edistää positiivista maakuntaimagoa maakunnan sisällä, kansallisesti että
kansainvälisesti.
Viestinnällä saavutetut tulokset ja tavoitteiden toteutuminen raportoidaan
maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle osavuosiraporttien yhteydessä.

Ennakointi- ja tilastotehtävät
Kaustisen seutukunta ylläpitää Keski-Pohjanmaan alueen tilastoja. Tilastojen
ylläpitämistä jatketaan alueen toimijoiden yhteistyösopimuksen pohjalta. Tilastoja
esitetään aihealueesta riippuen maakunta-, seutukunta- ja kuntatason tietoja sisältävinä
taulukoina ja osin myös kaavioina. Tilastotiedon käytön ja tulkinnan kehittämisen
ylläpito selvitetään yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Erityiset kehittämistehtävät
P-IRIS projekti
Interreg Europen rahoittama P-IRIS -hanke jatkaa yhteistyötä maaseutumaisten
alueiden innovaatiojärjestelmien ja nuorten koulutettujen ihmisten työllisyyden
kehittämiseksi. Aluekohtaisen toimintasuunnitelman (Action Plan) rakentamista
jatketaan partnerimaiden yhteistyönä. Projektin ohjelmaan kuuluu ohjausryhmän
jäsenten sekä hanketyöntekijöiden työpaja Italiassa kesäkuussa 2019, jonka jälkeen
ohjausryhmä kokoontuu vielä kerran 5. kaudelle. P-IRIS viestintäpäällikölle
Sloveniaan lähetetään materiaalia aluekohtaisista P-IRIS toimenpiteistä ja
tapahtumista.
P-Iriksen väliraportointi kaudelle 4 (1.7.2018 – 31.12.2018) kootaan tammikuussa
2019, tilintarkastaja tarkastaa helmikuun aikana, ja Norjan pääpartneri liittää
partnerimaiden raportit yhteiseen raporttiin 1.3. alkaen. Vastaavasti heinäkuun 2019
aikana kootaan väliraportti kaudelta 5 (1.1.2019-30.6.2019), jonka tilintarkastaja
tarkastaa elokuun 2019 aikana.
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KONSERNIYHTIÖT
Keski-Pohjanmaan liiton 100 % omistuksessa on kaksi osakeyhtiötä Kiinteistö Oy
Kokkolan Säästötorni ja KP-Cobra Invest Oy.
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin toimialana on omistaa ja hallinnoida Kokkolassa
Rantakatu 14 kiinteistöä, jossa sijaitsevat myös maakuntaliiton tilat. Maakuntaliiton
käytössä ovat II ja I -kerroksen toimistotilojen lisäksi kattokerroksen kokoustilat ja
kellarikerroksen varastotiloja. Realia-isännöinti, Loomis Suomi Oy ja TDC Oy
Finland ovat vuokralla liiton tiloissa. Säästötornin kiinteistö on Museoviraston
suojelema.
KP-Cobra Invest Oy:n toimialana on yritystoiminnan tukeminen ja työllisyyden
edistäminen Keski-Pohjanmaan alueella, mitä varten yhtiö antaa taloudellista tukea ja
rahoittaa alueen yrityksiä ja yhteisöjä. KP-Cobra Invest Oy sai Keski-Pohjanmaan
liitolta korottoman lainan välitettäväksi edelleen Kalvinit Oy:lle pääomalainana.
Liiton jäsenkunnat antoivat vuonna 2000 liitolle avustuksen käytettäväksi
perustettavan sijoitusyhtiön kautta pääomalainana Kalv-nit Oy:n
ilmeniittikaivoshankkeeseen. Jäsenkuntien avustus on 252.281 euroa ja valtuuston
päättämän jatketun laina-ajan mukaisesti se erääntyy maksettavaksi lisättynä korolla
kokonaisuudessaan 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole muuta toimintaa.
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