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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 1
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Esa
Kantin.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Esa Kantin.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 2
Maakuntajohtaja, kehittämisjohtaja ja suunnittelupäällikkö esittelevät
kokouksessa kootusti keskeiset vastuualueidensa vireillä olevat ajankohtaiset asiat.
Lisäksi maakuntajohtaja esittelee maakuntahallituksen toimintaan liittyvät keskeiset alkuvuoden tapahtumat ja aikataulut.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyt tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyt tiedoksi.
---
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ALUERAKENTEEN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITYSKUVA 2050

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 3
Ympäristöministeriö pyytää maakunnilta kommenttia Aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän kehityskuvan luonnoksesta (YM011:00/2013). Ympäristöministeriö viimeistelee kehityskuvan kommenttikierroksen pohjalta, jonka jälkeen se on tarkoitus viedä hallinnon ja aluekehittämisen
ministerityöryhmän käsittelyyn. Kehityskuva julkistetaan keväällä 2015.
Valtioneuvosto on antanut ministeriöille (ympäristö-, työ- ja elinkeino-,
liikenne- ja viestintä- sekä maa- ja metsätalousministeriö) tehtäväksi
valmistella aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan yhteistyössä asian kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa. Kehityskuvalla
muodostetaan valtakunnallinen näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta
ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä pitkällä aikavälillä eli noin vuoteen 2050 saakka. Kehityskuva on tarkoitettu tueksi ja tausta-aineistoksi
eri tahojen pitkän tähtäimen suunnittelulle ja kehittämistyölle. Kehityskuvalla ei ole lainsäädännöllistä asemaa eikä siten oikeusvaikutuksia.
Tulevaisuuden kansainvälistyvässä digi- ja biotalouspohjaisessa osaamisyhteiskunnassa on entistäkin tärkeämpää, että aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu kokonaisnäkemykseen. Kehityskuvassa on hahmoteltu valtakunnallisesti yhtenäistä ja vahvaa aluerakennetta ja liikennejärjestelmää, joka hyödyntää alueiden erityispiirteitä
ja vahvuuksia ja joka edesauttaa yhteisten voimavarojen käyttämistä
mahdollisimman tehokkaasti. Kehityskuva suuntaa eri hallinnonalojen ja
alueiden toimia vahvistamaan alueiden resursseja monipuolisesti hyödyntävää, monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin liikenneyhteyksiin perustuvaa aluerakennetta.
Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntaliitot valmistelevat yhteiset kommentit kehityskuvaluonnoksesta, joka jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy kokouksessa tarkemmin esiteltävän lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
kehityskuvan luonnosta koskevan lausunnon.
---
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LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVOJEN VAHVISTUSMENETTELYN UUDISTAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 4
Ympäristöministeriö on pyytänyt 22.1.2015 päivätyllä kirjeellä KeskiPohjanmaan liitolta lausuntoa maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn
vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014). Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 2.3.2015.
Ympäristöministeriössä on valmistunut maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys. Selvityksessä on tarkasteltu vaihtoehtoja nykymuotoiselle maakuntakaavojen vahvistusmenettelylle ja
niiden vaikutuksia kaavajärjestelmän toimivuuden kannalta. Nykyisellään vuosina 2010–2014 vahvistuskäsittely on kestänyt ympäristöministeriössä keskimäärin 12–18 kk ollen lyhimmillään alle 6 kuukautta (5
päätöstä) ja pisimmillään yli 24 kk (6 päätöstä).
Selvityksessä on arvioitu vaihtoehtojen vaikutuksia muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden turvaamisen, maakuntakaavoituksen aseman, keston ja ohjauksen, viranomaisten toimivallan ja aseman sekä muutoksenhaun kannalta.
Selvityksessä tarkastellut kolme päävaihtoehtoa ovat:
- nykymuotoisen vahvistusmenettelyn säilyttäminen sellaisenaan tai
kehitetyssä muodossa,
- laissa määritelty vahvistusmenettelyn korvaava menettely, jolla valtio voi puuttua maakuntakaavoihin, jotka on laadittu ja hyväksytty
vastoin lain säännöksiä,
- ja vahvistusmenettelystä luopuminen sellaisenaan.
Päävaihtoehtoja on tarkennettu ja arvioitu neljän eri kehittämisvaihtoehdon kautta. Arvioidut vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto A: Vahvistusmenettely säilytettäisiin nykyiseen tapaan
kaikkia maakuntakaavoja koskevana. Kaavan laadinnan aikaista viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin. Maakunnan liitolla olisi mahdollisuus
määrätä valitusajan kuluttua maakuntakaava tulemaan voimaan ennen
kaavan vahvistamista siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Laissa säädettäisiin vahvistusasian käsittelylle kuuden kuukauden määräaika niissä tilanteissa, joissa kaavasta ei ole valitettu. Ympäristöministeriön oikeutta tehdä kaavaan vahvistusvaiheessa maakunnan
liiton suostumuksella vähäisiä muutoksia laajennettaisiin jonkin verran.
Valtioneuvoston yleisistunnon päätösvalta eri ministeriöiden välisissä
ristiriitatilanteissa säilyisi.
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Vaihtoehto B: Vahvistusmenettely korvattaisiin menettelyllä, jossa
ympäristöministeriöllä olisi oikeus laissa säädetyin edellytyksin ottaa valtakunnallisten tavoitteiden kannalta ongelmallinen kaava
tarkastettavaksi (ottomenettely). Valtioneuvoston yleisistunnon päätösvalta eri ministeriöiden välisissä ristiriitatilanteissa säilyisi. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita täsmennettäisiin ja kaavan laadinnan
aikaista viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin. Valitusten käsittely siirtyisi
lähtökohtaisesti hallinto-oikeuteen, mutta tarkastettavaksi otettua kaavaa
koskevat valitukset käsiteltäisiin tarkastusmenettelyn yhteydessä ympäristöministeriössä.
Vaihtoehto C: Vahvistusmenettelystä luovutaan, mutta ympäristöministeriöllä olisi oikeus tehdä kaavan hyväksymispäätöksestä maakunnan liitolle oikaisukehotus. Valitukset käsiteltäisiin hallintooikeudessa. Ympäristöministeriöllä ja muilla ministeriöillä kuten myös
muilla viranomaisilla olisi valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita täsmennettäisiin ja kaavan
laadinnan aikaista viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin.
Vaihtoehto D: Vahvistusmenettelystä luovutaan eikä sen tilalle tule
korvaavaa menettelyä. Valitukset käsiteltäisiin hallinto-oikeudessa.
Ympäristöministeriöllä ja muilla ministeriöillä kuten myös muilla viranomaisilla olisi valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita täsmennettäisiin ja kaavan laadinnan
aikaista viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin.
Selvityksessä on päädytty vaihtoehtoon B ja sitä tukevaan seitsemään toimenpide-ehdotukseen, joihin Keski-Pohjanmaan liitto esittää näkemyksensä seuraavassa (kursiivi):
1. Maakuntakaavoitusmenettelyä uudistetaan niin, että viranomaisyhteistyö ja valtion ohjaus painottuvat nykyistä voimakkaammin kaavaprosessin alkuvaiheisiin ja valtakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä. Yhteistyön ja osallistumisen
edistäminen sujuvoittaa kaavaprosessin etenemistä kohti asetettuja tavoitteita. Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sovittaminen strategisella tasolla maakunnan alueiden käytön suunnittelussa.
2. Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luovutaan. Vahvistusmenettely korvataan järjestelmällä, jossa ympäristöministeriöllä on oikeus ottaa maakuntakaava kokonaan tai tietyltä osalta tarkastusmenettelyyn (ottomenettely), jos kaava on ilmeisesti laadittu vastoin
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
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Ympäristöministeriö voisi kumota maakuntakaavan hyväksymistä
koskevan päätöksen, jos tarkastusmenettelyssä todetaan, että kaavaa
laadittaessa ei valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ole otettu
laissa säädetyllä tavalla huomioon.
Keski-Pohjanmaan liitto ei varauksetta kannata esitystä. Ottomenettely
suhteessa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden noudattamiseen
maakuntakaavoituksessa on ongelmallinen tulkinnan varaisten VAT:ien
sisältökysymyksissä. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tulisi selkeyttää ja yksioikoistaa toimenpide-ehdotuksen toteuttamiseksi.
Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että valtion ohjaus valtakunnallisien tavoitteiden osalta tulee toteutua ensisijaisesti kaavaprosessin kuluessa, ei jälkikäteen tapahtuvan ottomenettelyn kautta. Mikäli päädytään ottomenettelyn toteuttamiseen, tulisi maakuntakaavan valmistelun
aikana käydä jo ilmi, mikä asia on aiheuttamassa ottomenettelyn käytön,
jotta maakunnan liitto voisi etukäteen ennen kaavan hyväksymistä harkita kaavan muuttamista tarpeellisin osin.
3. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitetään siten, että ne
koskisivat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia, mutta olisivat samalla nykyistä täsmällisemmin ja konkreettisemmin ilmaistuja.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä.
4. Maakuntakaavoituksen viranomaisneuvotteluja koskevaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännöstä tarkistetaan niin, että viranomaisneuvottelujen ajankohdat voidaan määritellä nykyistä joustavammin.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tulisi voida järjestää nykyistä
myöhemmässä valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu nykyistä aikaisemmassa vaiheessa jo ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä. Nykyinenkin lainsäädäntö
mahdollistaa työneuvottelujen järjestämisen tarpeen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen viranomaisneuvottelujen ohella. Käytännössä niille on ollut tarvetta laissa säädettyjen neuvottelujen sijoittuessa
oikea-aikaisen ohjauksen kannalta parhaalla tavalla.
5. Lausuntomenettelyä koskevaa lain säännöstä muutetaan niin, että
lausunto niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee, hankitaan kaavaehdotusvaiheessa.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä. Tarvittaessa jo nyt on pyydetty asianomaisen ministeriön lausuntoa kaavaprosessin kuluessa. Lausuntomenettelyä koskevan lain säännöksen muutoksessa ministeriöiltä
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voitaisiin pyytää lausuntoa jo valmisteluvaiheessa, jotta kaavassa voidaan jo prosessin kuluessa yhteen sovittaa sitä koskevien keskeisten hallinnonalojen tavoitteet.
6. Viranomaisyhteistyön kehittämiseksi laaditaan toimintamalleja mm.
maakuntakaavoituksen viranomaisneuvottelujen, mahdollisten kehittämiskeskustelujen ja lausuntomenettelyn kehittämiseksi. Työ tulisi
tehdä ympäristöministeriön, muiden maakuntakaavoituksen kannalta
keskeisten ministeriöiden ja maakunnan liittojen yhteistyönä.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä. Laaja osallistaminen kaavan valmisteluvaiheessa edistää kaavalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Maakuntakaavoituksen asema maakunnan seudullisten ja maakunnallisesti merkittävien kysymyksen yhteen sovittajana on tässä edelleen pidettävä mielessä.
7. Maakuntakaavoituksessa ja sen ohjauksessa painotetaan nykyistä
selkeämmin maakunnallisia ja seudullisia kysymyksiä. Tämä yhdessä vahvistusmenettelystä luopumisen kanssa mahdollistaa kaavaprosessien nopeutumisen ja parantaa maakuntakaavoituksen kykyä ohjata maakunnan kehitystä. Tämä edellyttää myös maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen työnjaon selkeyttämistä ja yleiskaavoituksen kehittämistä.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä. Maakunnan liiton tehtävä
maankäyttö- ja rakennuslain sekä aluekehityslain mukaisena maakunnan
kehittäjänä ja seudullisena alueidenkäytön suunnittelijana selkiytyy, kun
maakuntakaavan strategisuutta vahvistetaan. Maakunnan suunnittelua
ohjaa pitkän aikavälin strategisena asiakirjana maakuntasuunnitelma,
jonka mukaisena maakuntakaavaa laaditaan sovittaen yhteen valtakunnallisia ja seudullisia tavoitteita.
Maakuntakaavan selvitystarpeita yksittäisessä kaavassa tulee kohdistaa
säilyttäen niiden tarkkuustasossa riittävä yleispiirteisyys. Kuntakaavoitusta ohjaavana maakuntakaavan on tarkoituksenmukaista jättää suunnittelussa liikkumavaraa myös kuntien yleis- ja asemakaavoille.
Yhteenvetona lausunnoilla oleva Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys on laadittu asiantuntevasti ja kiinteästi
pohjautuen tosiseikkoihin. Keski-Pohjanmaan liitto tukee selvityksen tavoitteita maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn kehittämiseksi ja haluaa osaltaan olla tukemassa niiden toteutumista.
Keski-Pohjanmaan liitto yhtyy selvityksen näkemykseen maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn nykyisellään pidentävän tarpeettomasti maakuntakaavan vahvistumista niiltä osin, kuin niihin ei ole kohdistunut valituksia. Vähintäänkin olisi tarpeen kehittää nykyistä menettelyä, mihin
tehdyssä selvityksessä on ansiokkaasti esitetty vaihtoehtoisia ajatuksia ja
tapoja.
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Keski-Pohjanmaan liitto näkee, että nykyinenkin vahvistamismenettely
olisi kehitettynä mahdollista säilyttää. Silloin tulisi mahdollistaa kaavan
nopea vahvistuminen niiltä osin, joilta siihen ei kohdistu valituksia ja
säätää kiinteä aikataulu myös valitusten käsittelylle. Samoin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, viranomaistoimintaa sekä lausunto- ja
neuvottelumenettelyjä voitaisiin kehittää selvityksen toimenpideehdotuksissa esitetyillä tavoilla.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy perustelujen mukaisen lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi perustelujen mukaisen lausunnon maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn uudistamisen vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä.
---
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KALAJOEN KAUPUNGIN EROAMINEN KESKI-POHJANMAAN LIITON
OSAJÄSENYYDESTÄ

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 5
Kalajoen kaupunki on kirjeellään 18.12.2014 ilmoittanut eroavansa Keski-Pohjanmaan liiton jäsenyydestä 1.1.2016 alkaen.
Perussopimuksen mukaan jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa.
Liiton perussopimuksen mukaan jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä
sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen jäsenkuntaosuus tai
osa siitä. Mikäli muut kunnan eivät lunasta eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta
suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.
Kalajoen kaupungin osuus peruspääomasta on 33 970,23 euroa.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
1. merkitsee Kalajoen kaupungin eroilmoituksen tiedoksi,
2. maksettavaksi Kalajoen kaupungille vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kunnan osuuden peruspääomasta eli 33 970,23
euroa kertasuorituksena,
3. alennettavaksi peruspääomaa 33 970,23 eurolla, eli Kalajoen kaupungin eroamisen jälkeen Keski-Pohjanmaan liiton peruspääoma on
447 370,23 euroa,
4. todettavaksi, että maakuntavaltuuston jäsenten lukumäärä vähenee 5
jäsenellä eli 1.1.2016 alkaen maakuntavaltuustossa on 38 jäsentä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2015-2016

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 6
Perussopimuksen 16 §:n mukaan hallitukseen valitaan yksitoista (11) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kunta-, vaali- ja tasaarvolaissa on säädetty, ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus.
Maakuntahallituksen jäsen, jonka kotikunta on jäsenenä edunvalvontatehtävissä, voi osallistua vain näitä asioita koskevaan valmistelevaan ja
varsinaiseen päätöksentekoon.
Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on päätöksiä tehtäessä yksi ääni.
Hallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Maakuntahallituksen tehtävien osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä
kuntalaissa on säädetty kunnanhallituksen tehtävistä.
Maakuntahallitus 2013-2014
Jäsen
Ojala Kauko, Kokkola
Kentala Anneli, Halsua
Tuikka Elina, Lestijärvi
Ojanperä Kaija, Kokkola
Jyrinki Jouni, Kalajoki
Haapalehto Raimo, Veteli
Kouvo Kajsa, Kokkola
Pihlajamaa Arto, Veteli
Kivistö Matti, Kokkola
Harju Ulla-Riitta, Toholampi
Kant Esa, Kokkola

Varajäsen
kesk
kesk
kesk
kesk
kesk
kesk
RKP
PS
kok
SDP
SDP

Poranen Helena , Perho
Mäkelä Antti, Kaustinen
Orjala Jari, Kannus
Syri Anna-Maija, Toholampi
Virolainen Timo, Kokkola
Kinnunen Helena, Reisjärvi
Timonen Marlene, Kokkola
Lehtinen Lasse, Kannus
Typpö Sakari, Kannus
Patovisti Marja-Leena, Perho
Hentelä Raimo, Kokkola

kesk
kesk
kesk
kesk
kesk
kesk
RKP
PS
kok
SDP
SDP

Maakuntahallituksen puheenjohtajana vuosina 2013-2014 on toiminut
Kauko Ojala ja varapuheenjohtajana Esa Kant.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2015-2016,
2) ja nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 7
Kuntalain mukaan kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän toimintakertomuksesta on säädetty kuntalain 69 §:ssä. Sen mukaan toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 27.11.2013 vuosien 2014-2016 talous- ja
toimintasuunnitelman ja vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2014 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Vuoden 2014 talousarviosuunnitelma:
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 784 050 euroa
1 783 150 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut
1 267 700 euroa
Tuet ja avustukset
416 050 euroa
Muut toimintatuotot,
100 300 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 986 300 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 385 600 euroa
Hankkeet
419 850 euroa
Talousarvion ali/ylijäämä 0 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

314 500 euroa
1 030 120 euroa

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2014
Toimintatuotot
- kuntaosuudet vars. toimintaan
- tuet ja avustukset
- muut tuotot
- sisäiset tuotot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 758 091,69 euroa, josta
1 267 700,00 euroa/ 72 %
288 112,79 euroa/ 16 %
202 278,90 euroa/ 12 %
40 773,27euroa

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Maakuntahallitus 1/2015

17.2.2015 § 7
Toimintakulut
Rahoitustuotot ja -kulut
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1 762 127,83 euroa
280,38 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Lakisääteinen toiminta
1 066 238 €
Muu kehittämistoiminta
416 984 €
Hankkeet
285 146 €
Toimintamäärärahojen toteuma
Henkilöstökulujen toteuma

400 352,95 euroa/ 127,3 %
919 697,10 euroa/ 89,3 %

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on - 3 755,76 euroa.
Tilinkauden tuloksen järjestelyeränä tilinpäätökseen on kirjattu rahastojen purkua 58 050 euroa. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 54 294,24 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 215 690,51 euroa.
Peruspääoma 31.12.2014 oli 481 340 euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittaan.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2014 tilikauden ylijäämä kirjataan, 54 294,24 euroa, tilikauden voitto/tappiotilille.
2. hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 8
Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa ja suunnitelmassa kuntayhtymälle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat
ja tuloarviot (hallintosääntö § 21).
Maakuntahallitus kokouksessaan 26.11.2014 hyväksyi KeskiPohjanmaan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.
Hallintosäännön mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Rakennerahastohankkeiden ns. teknisen hallintotuen väheneminen, Kalajoen osajäsenyyden päättyminen ja jäsenkuntaosuuksien kasvurajoitteet edellyttävät vuonna 2015 tarkkaa taloudenpitoa ja säästötoimenpiteitä vuodelle 2016.
Lisätietoja käyttösuunnitelmasta antaa hallintopäällikkö Marja-Leena
Mikkonen-Karikko ja talouden kehitysnäkymistä maakuntajohtaja.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy:
1. vuoden 2015 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, ja
2. päättää talouden tervehdyttämistoimenpiteistä vuosille 2015-2016
puolivuosikatsauksen 2015 käsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖS – JA ESITTELYOIKEUS/SUBDELEGOINTI

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 9
Maakuntahallitus hyväksyi tammikuussa 2011 päivitetyn sisäisen valvonnan ohjeen, nimesi vastuuhenkilöiksi lakisääteisen toiminnan tulosalueelle kehittämisjohtajan, suunnittelupäällikön, ohjelmapäällikön ja
yhteyspäällikön sekä liiton muun toiminnan tulosalueelle maakuntajohtajan, hallinnon ja talouden osalta hallintopäällikön.
Maakuntahallituksen päätöksessä todettiin, että maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja ovat liiton johtavat viranhaltijat.
Maakuntavaltuuston hyväksymissä säännöissä suoraan määrättyjen tehtävien lisäksi maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle viranhaltijalle.
Maakuntahallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan ohjeessa subdelegoitiin päätösvaltaa viranhaltijoille. Ohje päivitettiin marraskuussa
2014.
Maakuntajohtaja voi tehdä
1. rahoituspäätöksiä alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen
tarkoittaman maakunnan kehittämisrahan ja EU-rahan osalta yhteensä enintään 50.000 euroon saakka,
2. kielteisiä rahoituspäätöksiä sellaisista hankkeista, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 75.000 euroa,
3. EU-hankkeiden rahoituspäätökset hyväksyy koko toteuttamisajalta
maakuntahallitus. Vuosittaiset jatkorahoitus- ja vahvistamispäätökset
tekee maakuntajohtaja kehittämisjohtajan esityksestä. Maakuntajohtajan estyneenä ollessa jatko- ja vahvistamispäätökset tekee maakuntahallitus,
4. päätöksiä maakunnan kehittämisrahan käytön valvontaan, takaisinperintään ja lausuntoihin liittyvissä asioissa,
5. hankintapäätöksiä korkeintaan 30 000 euroon saakka,
6. päätöksiä lyhytaikaisen, riskittömän sijoitustoiminnan osalta.
Kehittämisjohtaja voi tehdä hankkeiden jatkoaika- ja kustannusarvion
muutospäätökset, joilla ei ole vaikutusta maakuntahallituksen hyväksymien hankepäätösten sisältöön.
Suunnittelupäällikkö voi tehdä päätökset korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä.
Hallintopäällikkö voi tehdä alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen tarkoittamat maakunnankehittämisrahan, EU-rahan ja vastinrahan
maksatuspäätökset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Ohjelmakautta 2014-2020 koskeva Suomen rakennerahasto-ohjelman
hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus on lähetty TEMiin tammikuun
lopussa. Rakennerahastojen hallinnointitehtävien organisointi ja eriyttäminen vaatii viranhaltijapäätösoikeuden osalta tarkentavan maakuntahallituksen päätöksen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää hyväksyä seuraavat muutokset:
Rakennerahastopäätösten osalta maakuntajohtajan sijaisena toimii pääsääntöisesti suunnittelupäällikkö ja maksatusprosessissa hallintopäällikön sijaisena yhteyspäällikkö.
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätösoikeus rakennerahastoasioissa
- myöntövaltuuden kohdentamispäätökset (sijainen suunnittelupäällikkö)
- EU-rahan rahoituspäätökset enintään 50.000 euroon saakka/hanke
(sijainen suunnittelupäällikkö)
- kielteiset rahoituspäätökset sellaisista hankkeista, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 75.000 euroa/hanke (sijainen suunnittelupäällikkö)
- hankkeiden jatkorahoitus-, muutos- ja vahvistamispäätökset (sijainen
suunnittelupäällikkö)
Maakuntajohtajan esittelyoikeus
- rahoituspäätösten esittely maakuntahallituksessa (sijainen kehittämisjohtaja)
- oikaisupyyntöjen esittely (sijainen suunnittelupäällikkö)
- takaisinperintöjen esittely, yli 2000 euroa (sijainen suunnittelupäällikkö)
- rakennerahastoasioiden esittely sihteeristössä ja MYRrissä pl. rahoituspäätökset (sijainen kehittämisjohtaja).
Kehittämisjohtajan esittelyoikeus
- rahoituspäätösten esittely MYRissä, sihteeristössä ja maakuntajohtajan päätöksissä (sijainen suunnittelupäällikkö)
- liiton hallinnoimien hankkeiden esittely maakuntahallituksessa (sijainen suunnittelupäällikkö)
Suunnittelupäällikkö viranhaltijapäätösoikeus
- rakennerahastoasioiden osalta maakuntajohtajan sijaisena toimiessa
viranhaltijapäätösoikeus
- rakennerahastoasioiden esittelijän sijainen MYRissä, sihteeristössä ja
maakuntahallituksessa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Suunnittelupäällikön esittelyoikeus
- maakuntajohtajan ja kehittämisjohtajan esittelyn sijaisuus
Yhteyspäällikkö viranhaltijapäätösoikeus
- takaisinpäätösten osalta viranhaltijapäätösoikeus alle 2000 euron takaisinperinnöissä
- maksatuspäätösten osalta hallintopäällikön sijaisena toimiessa
- yhteyspäällikkö voi tehdä takaisinperintäpäätöksiä niiltä osin jossa
hallintopäällikkö on tehnyt maksatuspäätöksen
Hallintopäällikkö viranhaltijapäätösoikeus
- maksatuspäätökset (sijainen yhteyspäällikkö)
- hallintopäällikkö voi tehdä takaisinperintäpäätöksiä niiltä osin jossa
yhteyspäällikkö on tehnyt maksatuspäätöksen.
Kaikki viranhaltijapäätökset tehdään esittelystä.
Sisältövastuualueiden päälliköt;
- maakuntajohtaja; verkostojohtaminen ja edunvalvonta
- kehittämisjohtaja; kehittämispalvelut (ml. rakennerahastoasiat)
- suunnittelupäällikkö; suunnittelupalvelut (ml. alueiden käyttö)
- yhteyspäällikkö; kansainväliset, hyvinvointi, kulttuuri ja sivistystoimen asiat
- hallintopäällikkö, hallinto ja talous
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätösoikeus muilta osin voimassa on hallituksen marraskuussa 2014 tekemä subdelegointipäätöksen mukaisesti;
- päätöksiä maakunnan kehittämisrahan käytön valvontaan, takaisinperintään ja lausuntoihin liittyvissä asioissa
- hankintapäätöksiä korkeintaan 30 000 euroon saakka,
- päätöksiä lyhytaikaisen, riskittömän sijoitustoiminnan osalta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ÄLYKÄS AUTOMAATIO JA TEOLLINEN INTERNET (300748)

MYR 3/2014 11.12.2014/§ 32
Hakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto/KYC
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
1.1.2015-31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 739 998 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Taustaa
Edellinen teollinen vallankumous oli seurausta tietokoneiden mukanaan
tuomasta sähköisestä tietojenkäsittelystä. Seuraavan tuottavuushypyn on
ennustettu tulevan teollisesta internetistä; koneet ja laitteet tulevat älykkäiksi sekä tietoisiksi omasta tilastaan ja kykenevät kommunikoimaan
oman tilansa joko toisilleen tai erilaisille palveluille. Päätöksenteko automatisoituu ja sitä tapahtuu prosessin kaikilla tasoilla, prosessiteollisuudessa, logistiikassa, terveydenhoidossa sekä ylipäätään kaikissa yhteiskunnan tuotannollisissa prosesseissa. Esitetty hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen kohottamalla edelleen toteuttajaorganisaatioiden
osaamista aiheesta, kohdeyritysten osaamista ja mahdollisuuksia testata
ja toteuttaa teollisen internetin sovelluksia sekä ylipäätään kykyä hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia a) oman kilpailukykynsä parantamiseksi b) uusien tiedon hallintaan ja analysointiin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseksi.
Tavoitteet
1) Toteuttajaorganisaatioiden (Centria, KYC) osaamisen kehittäminen
ja langattomien mittausten ja automaatio-osaamisen integroiminen
uudeksi osaamiseksi
2) Osallistuvien kohdeyritysten osaamisen kasvattaminen, mahdollisuus
testata ja toteuttaa teollisen internetin sovelluksia sekä ylipäätään
hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia
3) Chemplant koetehtaan uusitun automaatiojärjestelmän integroiminen
ja valmistelu älykkään automaation ja teollisen internetin koealustaksi
4) rakentaa koealustan rinnalle älykkääseen mittaukseen liittyvä toimintaympäristö, jossa tuotetaan uutta erilaista anturidataa ja jota voidaan
käyttää teollisen internetin esittely-ympäristönä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5) teollisen internetin, älykkäiden ratkaisujen ja langattoman tiedonsiirron teknologinen tutkimus
6) verkostoitumisen jatkaminen ja kansainvälisten, samaan aihepiiriin
liittyvien projektien mahdollinen valmistelu
Hankkeen uutuusarvo/haluttu muutos
Teollinen internet muokkaa syvällisesti yritysten toimintakenttää. Kyselyjen mukaan valtaosa (70 %) yritysjohtajista ei kuitenkaan tiedä riittävästi tai heillä ole suunnitelmia teollisen internetin hyödyntämisestä.
Suhteellisen lyhyellä, muutaman vuoden säteellä, ko. projektilla kautta
voidaan viedä tietämystä ja osaamista yrityksiin, tutkia eri mahdollisuuksia sekä toteuttaa testaus-, demo- ja oppimisympäristöjä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on Kokkolan Industrial Park –
alueen teollisuus ja sitä palvelevat yritykset. Projekti soveltuu kuitenkin
yleisesti Kokkolan seutukunnan alueen teollista internetiä mahdollisesti
hyödyntäville yrityksille.
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
1) Rakennetaan Chemplantin yhteyteen erillinen uusien teknologioiden
oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö
2) Rakennetaan älykkääseen mittaukseen liittyvä toimintaympäristö
3) Kehitetään ja hyödynnetään jo olemassa olevaa ennakoivan kunnossapidon mittalaitekantaa älykkään automaation ja teollisen internetin
ratkaisuissa
4) Tutkitaan älykkäiden mittausten soveltamista erilaisissa teollisissa
prosesseissa, tehtaissa ja tuotantolaitoksissa käytettävien järjestelmien, järjestelmäväylien, valvomosovellusten ja radioverkkojen kanssa
syntyvissä teollisen internetin sovelluksissa
5) Tutkitaan mahdollisuutta kansainvälisen yhteisen jatkoprojektin rahoitus ja konsortion kokoamiseen/liittymiseen konsortioon teollisen
internetin alueelta.
Toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen tuloksena syntyvät pilotit pyritään tuotteistamaan tai ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä. Pilotit julkaistaan (kohdeyritysten
liiketoimintasalaisuudet huomioon ottaen) ja niissä syntyneet käytänteet
ovat jatkossa käytettävissä. Mahdollisuuksien rajoissa projektissa hankittu osaaminen integroidaan opetukseen sekä mahdollisiin uusiin hankkeisiin.
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534 270
11 500
54 000
12 000
128 228
739 998

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
Kuntarahoitus
-Kosek
148 000
-Centria (omarah)
18 576
Muu julkinen/KYC (omarah)
Yksityinen
Yhteensä

517 997
166 576

70 %
22,5 %

18 425
37 000
739 998

2,5 %
5%
100 %

Kosek on tehnyt hankkeesta myönteisen kuntarahapäätöksen.
Yksityinen rahoitus kerätään hankkeen aikana hankkeeseen osallistuvilta
yrityksiltä.
Horisontaaliset periaatteet
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologisten tarpeiden ja liiketoiminnan
kehittämisen tarpeiden mukaan.
Hankkeella ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Hanke on käsitelty yhteistyöryhmän sihteeristössä 4.12.2014 (§ 38).
Sihteeristö on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti.
Rahoittajan ja sihteeristön esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi
EU – hankkeena Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Rahoittaja varaa oikeuden käydä vielä hakijan kanssa tarkentavat neuvottelut hankkeen kustannusarviosta ja yksityisen rahoituksen määrästä.
Rahoittajan perustelu: Hankkeessa ovat mukana Keski-Pohjanmaan keskeiset tutkimus-, koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot sekä alueen teollisuus- ja ohjelmistoyritykset. Chemplant koetehtaan automaatiojärjestelmän uusiminen mahdollistaa demostraatioalustan yritysten koekäyttöön
sekä oppilaitosten tietotekniikan ja kemian koulutusjärjestelmien uudistumisen. Kemian prosessiteollisuuden prosessiosaaminen, kunnossapidon vaatimukset, tietotekniikan hyödyntäminen sekä alueellisen osaamisen lisääminen nivoutuvat hankkeessa hyvin yhteen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Yhteistyöryhmän puheenjohtajan esitys: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi EU -hankkeena Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin rahoittajan
esittämin perusteluin.
Käsittely: Tekesin edustaja Vesa Kojola totesi todella ilahtuneensa, että
tällainen aloite on Keski-Pohjanmaalla tehty ja kannatti lämpimästi
hankkeen rahoittamista.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanke hyväksytään rahoitettavaksi EU hankkeena Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin rahoittajan esittämin perusteluin.
--Maakuntahallitus 16.2.2015 §
Centria ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius hakevat yhteishankkeena rahoitusta Älyllinen
automaatio ja teollinen internet EAKR-hankkeelle. Hankkeen kesto on
kolme vuotta ja sen kokonaiskustannusarvio on 739 998 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen toteutettavaksi EAKR –
hankkeena.
Perustuen valintaperusteiden arviointiin ja hankepisteytykseen, esitetään
Älykäs automaatio ja teollinen internet- hanketta rahoitettavaksi.
Hanketta toteutetaan 31.12.2017 saakka, tämä rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuosien 2015 ja 2016 rahoitusta. Jatkorahoituspäätöksen
edellytyksenä on, että hanke on edennyt hyväksytyn hankesuunnitelman
mukaisesti. Jatkorahoituspäätös tehdään erillisellä suunnittelupäällikön
päätöksellä.
Hankkeen vuosien 2015 -2016 kustannusarvio
palkat
357 937
ostopalvelut
7 900
tiedotus ja viestinä
8 000
pienhankinnat
44 000
flat rate 24 %
85 907
yhteensä
503 744 euroa
Hankkeen vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtion osuus
352 620
Centria oy
12 784
Kosek Oy
100 749
Chydenius
12 404
yritykset
25 187
yhteensä
503 744
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa
hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden
saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan
vastuu on tuensaajalla.
Tämän hankkeen ohjausryhmätahot ovat Centria-ammattikorkeakoulu
Oy, Jyväskylän yliopisto, Kokkola yliopistokeskus Chydenius, Kosek
Oy, Keski-Pohjanmaan liitto sekä yritysten edustajat.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hanke kohdistuu maakunnan kehittämiskohteisiin. Kemian teollisuuden
prosessiosaaminen, kunnossapidon vaatimukset tietotekniikan hyödyntäminen sekä osaamisen lisääminen yhdistävät hanketta.
Osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus testausympäristön avulla löytää uusia tuotteita ja välineitä kaupalliseen tuotantoon. Hankkeen päätyttyä hankkeen tulokset ovat julkisesti hyödynnettävissä tuloksista kiinnostuneille.
Maakuntajohtaja on esteellinen asian käsittelyyn Centrian hallituksen
puheenjohtajana.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus:
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko toteuttamisajalle 1.1.2015-31.12.2017
2) myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 352 620
euroa. Hankkeen jatkorahoitus myönnetään erikseen suunnittelupäällikön päätöksellä, mikäli hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaan.
3) hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta esteellisenä asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi kehittämisjohtajan ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN ESR TEKNINEN TUKI 2007-2013, TIEDOTUS JA
VIESTINTÄ

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 11
Keski-Pohjanmaan liitto hakee rahoitusta Keski-Pohjanmaan ESR Tekninen tuki 2007-2013, tiedotus ja viestintä -hankkeelle.
Tällä hakemuksella haetaan tukea ohjelmakauden 2007-2013 ESRhankkeiden tiedottamiseen sekä ohjelmakauden 2014-2020 tavoitteiden
tiedotukseen ja viestintään.
Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan liitto.
Kustannusarvio
Palvelujen osto

8 000 €

Rahoitussuunnitelma
ESR:n ja valtion osuus

8 000 €

Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman sekä myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle ohjelmakauden 2007-2013 myöntövaltuudesta
EU/ESR teknistä apua sekä kansallista vastinrahaa yhteensä 100 %
hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 8 000 €.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi kehittämisjohtajan ehdotuksen.
--Maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja poistui kokouksesta klo 11.25.
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POHJANMAAN TANSSIN ALUEKESKUKSEN AVUSTAMINEN VUONNA
2015

Maakuntahallitus 16.2.2015 § 12
Pohjanmaan tanssin aluekeskus hakee toimintaan 3000 € avustusta vuodelle
2015. Pohjanmaan tanssin aluekeskus - Regionala danscentret i Österbotten liittyi aluekeskusverkostoon 2010, jolloin Pohjanmaalle myönnettiin
tanssin aluekeskus-status. Pohjanmaan tanssin aluekeskus ulottaa toimintansa Pohjanmaan kolmen maakunnan alueelle; Pohjanmaalle; EteläPohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle, ja toimii täysin kaksikielisenä.
Pohjanmaan tanssin aluekeskus on lisännyt tanssin tasa-arvoista saatavuutta Pohjanmaan kolmessa maakunnassa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tanssiteoksia kierrätetään myös pienemmillä
paikkakunnilla ja tanssiesitysten yhteyteen järjestetään työpajoja tai
keskustelutilaisuuksia, jolloin yleisö saa uusia näkökulmia ja kokemuksia tanssista. Pohjanmaan tanssin aluekeskus lähestyy kuntalaisia
mm. palveluilla ja yhteisöllisellä toiminnalla viemällä esityksiä ja
työpajoja esim. vanhainkoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Pohjanmaan tanssin aluekeskus lisää täten tanssitaiteen saavutettavuutta,
pyrkimyksenä tuoda taide- ja kulttuurielämyksiä tasapuolisesti Pohjanmaan kolmen maakunnan väestölle, edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä mahdollistaa yhä useampien kuntalaisten mahdollisuudet
kokea tanssitaidetta.
Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminta on vakautunut ja levinnyt
pienemmille paikkakunnille Seinäjoen, Kokkolan ja Vaasan kaupunkien ulkopuolelle. Tanssin - yleisöä kasvatetaan pitkäjänteisesti.
Aluekeskuksen kotisivut (www.pohjanmaantanssi.fi) toimivat alueellisen tanssin tietolähteenä sekä kontaktipisteenä. Pohjanmaan tanssin
aluekeskuksen kontaktit ammatilliseen tanssin kenttään ovat laajat
sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Niin alueelliset, kotimaiset
kuin Pohjoismaiset yhteistyöt ja toiminta tuovat lisäulottuvuuksia ja
näkyvyyttä aluekeskukselle. Tanssiteosten tuottaminen alueella on
saavuttanut vakaan pohjan. Eri toimijat tuottavat vuosittain ensi-iltaan
4-5 tanssiteosta Pohjanmaan kolmen maakunnan alueella.
Tanssin ammattilaisten työsuhteet pitenevät kierrättämisen myötä ja
muualla tuotettujen teosten vierailulla pidennetään elinkaaria entisestään. Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminta edistää mm. monitaiteisuutta yhteistyössä eri taiteenalojen harjoittajien kanssa. Aluekeskus toimii tanssin tiedotuskeskuksena. Kaiken kaikkiaan aluekeskus lisää tanssin ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia. Olemassa
olevien taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden väliset suhteet vahvistuvat
toiminnan myötä.
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Vuodelle 2015 suunniteltu toiminta Keski-Pohjanmaan liiton alueella
on tanssin informaatiokanavana toimimisen ja tanssin aluekeskuksen
toiminnan tukemisen lisäksi mm.
Kokkolan Talvitanssit — Vinterdans i Karleby 18.-22.3.2015
tapahtuman rahallinen tukeminen ja tapahtumasta tiedottaminen.
RUT & ROOSA tanssiteatteriesitys.
Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen tuottama sekä tanssitaiteilija- ja
koreografi Lotta Kaarlan ja näyttelijä Tuuli Heinosen toteuttama 2-5
vuotiaille suunnattu teos sai ensi-iltansa syyskuussa 2014. Tanssiteatteriesitys tulee kiertämään Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueen
päiväkodeissa keväällä 2015. Hauska ja interaktiivinen teos soveltuu
esitettäväksi päiväkodeissa ja esityksen jälkeen järjestetään vapaamuotoinen keskustelutilaisuus.
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ja Tanssiteatteri Rimpparemmi.
Pohjanmaan tanssin aluekeskus tukee Kaustisen kansanmusiikkijuhlia mahdollistaen Rimpparemmin lapsille suunnatun teoksen Mä ja
Niko esityksen lastenpäivillä. Aluekeskuksen tuki mahdollistaa ammattimaisen korkeatasoisen tanssiteoksen tuomisen juhlille laajentaen täten Keski-Pohjanmaan alueen yleisökantaa.
Break the Fight — Arja Tiili Co:n break- ja nykytanssia yhdistävä
kamppanja koulukiusaamista vastaan. Kamppanja jalkautuu yläkouluihin työpajojen sekä keskustelutilaisuuksien muodossa syys- lokakuussa
2015. Kokonaisuuteen sisältyy myös Break the fight -tanssiteos johon
työpajoihin osallistuneet nuoret kutsutaan. Teos saa ensi-iltansa Helsingissä maaliskuussa 2015. Kampanja on maanlaajuinen ja tanssin aluekeskusverkosto tukee toimintaa kierrättämällä työpajoja sekä esityksiä.
Break the fight -työpajat sekä esitys tulevat toteutumaan KeskiPohjanmaan alueella.
Hankkeen muut rahoittajat ovat: Taiteen edistämiskeskus, Pohjanmaan
liitto, Söfuk, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen kaupungit.
Maakuntahallitus myönsi maaliskuussa 2014 Pohjanmaan tanssin aluekeskukselle 3000 euron avustuksen vuodelle 2014 siten, että täytäntöönpanon edellytyksenä on sopimusmaakuntien ja -kaupunkien myönteinen
päätös.
Hallitus päätti myös että, vuoden 2015 osalta avustuksen tarpeellisuus
jatkossa arvioidaan liiton talousarviokäsittelyn yhteydessä. KeskiPohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvioon on varattu määräraha em.
tarkoitukseen.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää Pohjanmaan tanssin aluekeskukselle 3000 euron avustuksen vuodelle 2015 siten, että täytäntöönpanon edellytyksenä
on sopimusmaakuntien ja -kaupunkien myönteinen päätös.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 22.9.2014 § 197
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta.
Jukka Ylikarjulan lomaoikeus ajalta 1.4.2013 -31.3.2014 on 38 päivää,
josta on käyttämättä 13 päivää.
Maakuntajohtajan esitys talvikauden vuosilomiksi;
15.-.19.10.2014, 29.12.2014 -5.1.2015 ja
23.2. -1.3.2015.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle
15.-.19.10.2014, 29.12.2014 -5.1.2015 ja
23.2. -1.3.2015.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 16.2.2015 § 13
Maakuntajohtaja esittää hyväksytyn vuosilomansa muutosta siten, että
23.2.-1.3.2015 aiemmin vahvistettu vuosiloma pidetään seuraavasti:
26.2.2015 (1 pvä) ja 30.3.-6.4.2015 (4 pvää).
Maakuntajohtajalla ei ole muutoin pitämättömiä vuosilomia taikka säästövapaita.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle
26.2.2015 ja 30.3.-6.4.2015.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 16.2.2015 §
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 17.12.2014-22.1.2015
2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15/0044/1/9.2.2015, muutoksenhakija Kannuksen kaupunki, asia Euroopan aluekehitysrahaston osa rahoittaman projektin maksatusta koskeva valitus/Hallinto-oikeus on
hylännyt maksatusta koskevan valituksen.
3. Esiselvitys kauppatieteiden maisteriohjelman käynnistämiseksi Kokkolassa hankkeen loppuraportti
4. Profy 65+ Kick-off hankkeen loppuraportti
5. YK-yhteistoimintojen kehittämishankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
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 1-9, 13-14
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 10-12

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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