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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 18.4.2017 § 30
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja UllaRiitta Harjun.
Päätös:
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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OECD:N ALUEKATSAUKSET/POHJOISEN HARVAAN ASUTUT ALUEET
(NSPA)
(esityslistan mukana lähetetään OECD:n aluekatsaukset/Pohjoisen harvaan asutut
alueet)

Maakuntahallitus 13.4.2015 § 67
Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden (Northern Sparsely Populated
Areas NSPA) –verkosto on aloittanut noin kahden vuoden mittaisen
tutkimusyhteistyön OECD-järjestön kanssa. 14 alueen tilaaman ja
OECD:n yhteistyössä alueiden kanssa tuottaman tutkimusraportin
tavoitteena on löytää uusia käytäntöjä ja näkökulmia NSPA-alueille
ominaisiin haasteisiin. Tutkimusta hyödynnetään myös
edunvalvonnassa, jolla pyritään varmistamaan harvaan asutuille alueille
kohdistetun erityistuen säilyminen myös seuraavalla ohjelmakaudella.
Edellisiä ohjelmakausia varten NSPA verkosto on teettänyt vastaavia
tutkimuksia ja ne ovat edistäneet komission suopeita esityksiä harvan
asutuksen rahoituksesta. Itä- ja Pohjois-Suomen indikaattoreilla
Suomeen saatu rahoitus kuluvalla kaudella oli yli 900 miljoonaa euroa
Suomeen saadusta 1,3 miljardista. Pelkästään harvan asutuksen
perusteella Suomeen saatu rahoitus on yhteensä yli 700 miljoonaa.
NSPA yhteistyö tutkimuksineen on ollut erittäin keskeisessä roolissa
myös siinä, että on saatu ensimmäistä kertaa EU jäsenyyden aikana
harvan asutuksen rahoituksen omaksi budjettilinjakseen EU
rakennepoliittisessa rahoituksessa.
OECD on kehittänyt alueellisen tutkimuksen mallin, jossa alueille
tarjotaan riippumatonta ja kansainvälisesti arvostettua analyysiä
keskeisistä kehitystrendeistä, haasteista ja mahdollisuuksista.
Tutkimuksen myötä annetaan myös politiikka-, strategia-, suunnittelu-,
hallinto- ja resurssien allokointisuosituksia.
OECD:n tutkimuksen kokonaiskustannus on 423 300 euroa. Se jaetaan
kaikkien 14 NSPA maakunnan kesken. Itä- ja Pohjois-Suomen osuus on
211 650 euroa ja Keski-Pohjanmaan liiton osuus 11 174 euroa (laskutus
kahdessa erässä: 50 % tammikuu 2015 ja 50 % joulukuu 2016).
Yhteistyösopimus Keski-Pohjanmaan liiton ja OECD:n välillä on tehty
19.12.2014. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa tutkimuksen tekoon liittyvät
tiedonkeruumatkat ja niiden tilaisuudet, hankkeeseen osallistuvien
matkakulut, kunkin maakunnan yhteyshenkilön kulut, kansallisen
yhteyshenkilön kulut ja tutkimukseen liittyvien tilaisuuksien
kustannukset. Kustannukset jakautuvat vähintään kahden vuoden ajalle.
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OECD -tutkimuksen kustannukset maakunnittain viimeisimmän
vahvistetun väestömäärän mukaan. Kustannukset jakautuvat kahdelle
vuodelle:
OECD laskutus
toteutus
yhteensä
Pohjois-Pohjanmaa 31,00% 65 616 euroa
10 000
75 616
Pohjois-Savo 19,10%
40 420 euroa
10 000
50 420
Lappi 14,3%
29 695 euroa
10 000
39 695
Pohjois-Karjala 12,72%
26 918 euroa
10 000
36 918
Etelä-Savo 11,72%
24 815 euroa
10 000
34 815
Kainuu 6,15%
13 012 euroa
10 000
23 012
Keski-Pohjanmaa 5,28%
11 174 euroa
10 000
21 174
Keski-Pohjanmaan OECD tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii
yhteyspäällikkö Anne Sormunen. Tutkimus on esitelty KeskiPohjanmaan maakuntahallituksen kokouksessa 19.12.2014.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy tutkimuksen etenemisen ja valtuuttaa Anne
Sormusen kokoamaan Keski-Pohjanmaan alueelta tarvittavat tiedot,
tarvittaessa kokoamaan alueellisen tietotuotantoryhmän sekä
koordinoimaan alueen ja OECD:n tutkimusryhmän yhteistyötä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 22.8.2016 § 67
OECD aluetutkimuksen 1. luonnos saapui kesällä 2016. Se perustuu
OECD tilastoanalyysiin ja tutkimusta varten kutsutun Keski-Pohjanmaan
tietotuotantoryhmän teemahaastatteluihin. Keski-Pohjanmaan
tietotuotantoryhmä kokoontui 10.8.2016 ja Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien yhteyshenkilöt 15.8.2016 annettavan palautteen osalta.
Korjaavia kommentteja kertyi paljon. Määräaikana 19.8.2016 lähetetään
Keski-Pohjanmaan ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kommentit.
Koko NSPA-alueen tutkimusraporttiluonnos palaa alueille
kommentoitavaksi 7.9.2016. Sen jälkeen kommentointiin on kolme
viikkoa aikaa. Loka- ja marraskuussa tapahtuu hyväksyttäminen
sisältäen 7.11.2016 OECD tilaisuuden Pariisissa. Ministeriöille pyritään
antamaan ennakkotiedotus raportista marras-joulukuussa 2016.
Varsinainen suunnitelman mukainen julkistaminen Brysselissä ja alueilla
sijoittuu helmikuulle 2017.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Lisätietoja antaa OECD tutkimuksen yhteyshenkilönä yhteyspäällikkö
Anne Sormunen p. 040 6845 997, sähköposti anne.sormunen@keskipohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee OECD-tutkimuksen etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
--Sihteeristö 11.1.2017/§ 14
OECD:n julkishallinnosta ja aluekehityksestä vastaava osasto on
yhteistyössä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkostoon kuuluvien
Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut katsauksen (ns. NSPA
raportin) Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteisistä haasteista ja
mahdollisuuksista sekä näitä koskevista suosituksista.
Raportti on osa OECD:n tuottamaa aluekatsausten sarjaa, johon liittyen
on julkaistu avaintulokset OECD:n vuoden 2016 katsauksesta ”OECD
Territorial Rewiew: ”Northern Sparsely Populated Regions”.
Raportti sisältää sekä Pohjoisia harvaan asuttuja alueita koskevat
yhteiset suositukset, että kansallisen tason suoritukset (Suomi, Ruotsi,
Norja).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Todettiin, että alueelta raporttiin esitetyt kommentit on
huomioitu suhteellisen hyvin. Raportti vastaa harvaan asuttujen alueiden
(NSPA) huoleen koheesiopolitiikan jatkumista ja tuo hyvin esille ao.
alueiden tarpeen politiikan jatkamiselle ko. alueilla.
Sihteeristön päätös: Merkittiin NSPA raportti tiedoksi Anne Sormusen
§ 3 yhteydessä esittämin täydennyksin, eli Anne voisi esimerkiksi 9.3.
kokoontuvassa maakunnan yhteistyöryhmässä tuoda tarkemmin esille
laajempaan raporttiin sisältyviä Keski-Pohjanmaan maakuntakohtaisia
suosituksia.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Maakuntahallitus 24.4.2017 § 31
OECD Territorial Review for Northern Sparsely Populated Areas
(NSPA) / OECD:n aluekatsaukset Pohjoisen harvaan asutuille
alueille
NSPA verkoston tilaama OECD:n aluekatsaus on valmistunut. Noin
kahden vuoden selvitysprosessi aluekuulemisten lisäksi on koostettu
sekä NSPA alueen, Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten
harvaanasuttujen alueiden, sekä näiden maakuntien osuuksiin. KeskiPohjanmaan raporttiosuus valmistui maaliskuussa 2017 ja sen
suomenkielinen käännös 14.4.2017.
OECD aluekatsauksen suositukset esittelee ja lisätietoja antaa
kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE JA LOGISTIIKKASTRATEGIA
(Luonnos lähetetään kokouskutsun mukana)

Maakuntahallitus 22.8.2016 § 68
Pohjois-Suomen maakuntien liitot, Ely-keskukset ja Liikennevirasto
ovat käynnistäneet Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian
valmistelun. Työn ensimmäisessä vaiheessa on koottu lähtöaineistoja ja
valmisteltu lähtökohtia ja alustavia tavoitteita varsinaiselle
strategiatyölle. Ensimmäinen vaihe on raportoitu esiselvitykseksi.
Varsinainen Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on
suunniteltu toteutettavaksi toisessa vaiheessa. Strategiassa kuvataan
vaikutuksiltaan ylimaakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset
toimenpiteet ja hankkeet. Keskeisiksi asioiksi on tunnistettu mm. tie-,
rata-, vesiväylien ja lentoliikenteen palvelutaso sekä joukkoliikenne,
digitalisaatio ja logistiikan solmukohdat ja niiden roolit. Maankäyttöä ja
liikennejärjestelmää tarkastellaan maakuntakaavoitukseen perustuvana
erillisselvityksenä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian tilaajat ovat Lapin
liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan
liitto, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä
Liikennevirasto. Työn toisen vaiheen on tarkoitus alkaa välittömästi, kun
tilaajat ovat hyväksyneet ensimmäisen vaiheen tuotokset ja tehneet
tarvittavat päätökset 2. vaiheen toteuttamisesta. Strategia-asiakirja on
tarkoitus hyväksyä kesällä 2017, mutta Pohjois-Suomen
liikennejärjestelmätyö on luonteeltaan jatkuvaa. Valmistuessaan PohjoisSuomen yhteinen liikenne- ja logistiikkastrategia toimii
ylimaakunnallisena strategiana maakuntakohtaisten liikennejärjestelmien
tarkistamistyössä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian toteuttajaksi ja
sidosryhmien kanssa käytävän laaja-alaisen vuoropuhelun koordinoijaksi
tarvitaan asiantuntijakonsultti. Toteuttajaksi on suunniteltu Ramboll
Finland Oy Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen puitesopimuksen
mukaan ja sen mukaisin ehdoin. Työn ohjauksesta vastaa PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkaryhmä sekä laajempi ohjausryhmä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian
kokonaiskustannusarvio on 55 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioon
sisältyy asiantuntijakonsultin projektin johto, valmistelu- ja
vuorovaikutustoimenpiteet sekä erillisselvitys Pohjois-Suomen
maankäytöstä ja liikennejärjestelmästä. Tilaajien ja tuottajan kesken
laaditaan tarkempi sopimus.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 9/2016
Maakuntahallitus 4/2017

22.8.2016/§ 68
24.4.2017/§ 32

Sivu
10

Toisen vaiheen kustannukset jaetaan vastaavalla tavalla kuin
ensimmäisessä vaiheessa. Tämän mukaan valtion organisaatiot maksavat
puolet ja maakunnan liitot toisen puolen. Maakunnan liittojen
kustannusosuus jaetaan liittojen kesken vuoden 2015 lopun väkilukujen
suhteessa ja vuoden 2016 maakuntajaolla.
Kustannusosuudet Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian
toteutuksen konsulttityöstä ovat seuraavat:
Keski-Pohjanmaan liitto: 2 582 euroa (4,69 %)
Kainuun liitto: 2 817 euroa (5,12 %)
Lapin liitto: 6 764 euroa (12,30 %)
Pohjois-Pohjanmaan liitto: 15 337 euroa (27,89 %)
valtio: yhteensä 27 500 euroa (50 %)
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy
1. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 1. vaiheen
esiselvityksen.
2. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian toisen vaiheen
toimenpiteiden toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n ja osallistua
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian kustannuksiin
esitetyn kustannusjaon mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 24.4.2017 § 32
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkastrategian II vaiheen käynnistämisen ja
työn toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n. Strategian valmistelua esiteltiin
hallitukselle 14.11.2016 ja hallitus kävi evästyskeskustelun luonnoksen
kehittämiseksi.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa keskitytään
maakuntarajat ylittäviin asioihin, joissa Pohjois-Suomen erityispiirteet
näkyvät selvimmin. Strategiassa myös määritellään liikenteen ja
logistiikan tulevat kehittämislinjaukset sekä tärkeimmät
hankekokonaisuudet Pohjois-Suomen näkökulmasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työryhmä (KeskiPohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liitot, PohjoisPohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset sekä Liikennevirasto) pyytää
11.4.2017 valmistuneesta strategia-asiakirjaluonnoksesta KeskiPohjanmaan liiton hallituksen lausuntoa.
Keski-Pohjanmaan alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous
pidetään 19.4.2017 Kokouksessa käsitellään asiaa ja jäsenten kannanotot
esitellään maakuntahallitukselle.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia tulee hyväksyttäväksi
Keski-Pohjanmaan osalta kesäkuun maakuntahallitukseen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus lausuntonaan hyväksyy Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategian asiakirjaluonnoksen viimeisteltäväksi
hyväksymismenettelyyn.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista
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REITTIEN JA MATKAILUPALVELUJEN KESKI-POHJANMAA

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 33
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1. Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.4.2017-31.5.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 392 600 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
MYR / sihteeristö 6.4.2017/myönteinen
Taustaa ja mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua:
Matkailuala on maailmanlaajuisesti kasvavin teollisuudenala. Suomessa
matkailu keskittyy suurten kaupunkien ja toisaalta Lapin vetovoiman
ympärille. Hyvillä laadukkailla matkailutuotteilla saadaan kuitenkin
tuotettua kokemisen arvoisia elämyksiä myös Keski-Pohjanmaalla.
Maakunnassa toimii noin 200 matkailupalveluja tuottavaa yritystä, joista
majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiä on 156. Palvelutarjontaa täydentää
laaja joukko muita palvelualan yrityksiä, joiden asiakkaat ovat yhtä
hyvin matkailijoita kuin paikallisiakin käyttäjiä.
Keski-Pohjanmaalla on maakuntatasolla tunnistettu kolme erityyppistä
matkailualuetta. Kokkolan seutu ja rannikko ovat historiallisestikin
merenkulun ja merellisen maiseman muovaamia. Kaupallinen historia
alueella on pitkä. Kaustisen seutua leimaa kansanmusiikki ja sen
mukanaan tuoma tapahtumaperinne. Itäisin osa maakuntaa on
vaelluksen, luonnon ja retkeilyn aluetta Peuran polun, Valkeisjärven
alueen ja Salamajärven kansallispuiston myötä.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on keskusteltu maakunnan
matkailutoimijoiden kanssa, ja tarve yhteisten reitistöjen luomiselle on
havaittu.
Tarvitsemme selkeitä teemoitettuja reitistöjä ohjaamaan kulkua, sekä
yrityksiä tuottamaan laadukkaita palveluja reittien varrella. Myös
yrittäjän näkökulmasta matkailun toimintaympäristö on hajanainen.
Koko Keski-Pohjanmaan laajuisesti on aiemmin toteutettu matkailun
kehittämiseksi lähinnä yhteismarkkinointihankkeita. Nyt näkökulmana
ovat reitistöt sekä yritysten tuotteiden ja laadun kehittäminen. Hanketta
ennen on toteutettu Leader-rahoituksella kaksi esiselvitystä: Via KeskiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi sekä Kokkolan
saaristomatkailuselvitys. Tässä hankkeessa jatketaan
saaristomatkailuselvityksessä hyväksi havaittua työtapaa matkailullisen
tarjonnan pikkutarkasta esiin kaivamisesta. Via Keski-Pohjanmaa ja
Pohjoinen Keski-Suomi -hankkeessa tehdyn yrityskyselyn tulosten
mukaan yrittäjät näkevät tarpeellisiksi markkinoinnin ja myynnin
kehittämisen, tuotteiden kehittämisen ja digitaalisten mahdollisuuksien
hyödyntämisen. Myös investointien toteuttaminen on monella yrittäjällä
mielessä. Koulutusta yrittäjät kaipasivat some- markkinoinnista ja
muusta nettinäkyvyydestä sekä tuotteiden sähköisestä myynnistä ja
markkinoinnista.
Hankkeen tavoitteet maakunnan laajuisesta matkailureitistöstä ovat
hyvin linjassa kansallisten Visit Finlandin Outdoor Finland ja Rural
Finland -kokonaisuuksien kanssa. Kansainvälisen matkailukysynnän
kehittyminen vastaisi myös Finnairin alueelle kohdistamaan paineeseen
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajamäärän lisäämisestä.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on matkailualan yritysten toimintaympäristön
kohentaminen kartoittamalla Keski-Pohjanmaan matkailulliset reitistöt
sekä palvelut niiden varrella. Kun matkailulliset kohteet ja reitit,
esimerkiksi luontoreitit, pyöräilyreitit, uimarannat, maisemat ja
käyntikohteet on ensin kartoitettu, on yritysten ylipäätään mahdollista
tarttua näihin olemassa oleviin rakenteisiin omien tuotteittensa kanssa.
Palvelutarjontaa reittien varrella tarkastellaan kokonaisuutena, ja
innostetaan uutta yritystoimintaa syntymää havaittuihin
palveluaukkoihin.
Koko maakunnan kattava runkoreitti kulkisi tietä 13 seuraillen
Kokkolasta Perhoon, koilliseen kansallispuistoa sivuten tietä 7520,
Valkeisjärven ja Lestijärven kautta teitä 58 ja 775 Kannukseen ja
edelleen Lohtajalle, josta tietä 8 jälleen Kokkolaan. Kattavan runkoreitin
lisäksi luodaan teemoittaisia, pienempiä reittejä, esimerkiksi melonnan,
kulttuurikohteiden tai vaikka lintubongauksen ystäville.
Reiteille palveluja tuottaville yrityksille on tavoitteena laatia
kehittämissuunnitelmat, joissa yrityskohtaisesti etsitään keinot
laadukkaaseen tuotekehitykseen, yritysten oman markkinoinnin ja
myynnin nykyaikaistamiseen ja sähköistämiseen sekä muihin yrityksen
kehittyäkseen tarvitsemiin toimiin.
Matkailutuotteet ovat aina mitä suurimmassa määrin yhteistyön tuloksia.
Tarvitaan yhteistä tekemistä ja selkeitä roolituksia, jotta tuotteista tulee
asiakasnäkökulmasta elämyksellisiä. Kaikkea tätä tukevat vahvat
yhteistyöverkostot. Jo olemassa olevien toimialoittaisten ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 4/2017

24.4.2017/§ 33

Sivu
14

teemoittaisten maakunnallisten verkostojen yhteyteen solmitaan uusia
kontakteja yritysten ja muiden palveluntuottajien sekä julkisten
toimijoiden välille.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailukulutukseen sopivia palveluja
tuottavat yritykset ja muut toimijat. Parantuneen palvelutason ja helposti
löydettävien reitistöjen kautta hyötyjinä ovat myös alueelle tulevat
matkailijat ja myös paikalliset kuluttajat.
Määrälliset tavoitteet
Pk-yritykset hankkeessa, jossa keskeinen tavoite yritysten kasvu ja
kansainvälistyminen
40
Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle
vientimarkkina-alueelle
3
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön
lisäys
10
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä
5
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen:
Hankkeen jälkeen alueelta löytyy helposti reittejä ja uusia kohteita
matkailijoiden ja yritysten käyttöön. Palvelutarjonta reittien varrella on
hyvällä tasolla, niin määrällisesti kuin laadullisesti.
Matkailuyritysten toimintaympäristö on parantunut, yhteistyöverkosto
konkretisoituu osaksi toimintaa, ja monipuolinen reitistö on sähköisessä
muodossa helposti löydettävissä ja käytettävissä.
Alueella toimivat kasvuhakuiset matkailuyritykset ovat saaneet selkeät
askelmerkit toimintansa kehittämiseen. Yritykset havaitsevat
tuotteisiinsa vaikuttavat laatutekijät ja osaavat pitää laatua yllä. Yritykset
toteuttavat markkinointiaan myös digitaalisesti, some -näkyvyyden
hyödyntäen.
Matkailijoille ja päiväkävijöille, matkailijaryhmille on tarjolla
yhteistyöhön perustuvia teemallisia matkailupaketteja.
Kokonaistoteuttamisajan kustannusarvio
palkkakustannukset
240 000
ostopalvelut
70 000
muut kustannukset
25 000
Flat rate
57 600
yhteensä
392 600 euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 4/2017

24.4.2017/§ 33
Rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtio
kuntarahoitus
Kosek 40 581
Kase 11 040
Perho 2 500
Kannus 4 749
yksityinen
yhteensä

314 080
58 890
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80 %
15 %

19 630
5%
392 600 euroa

Mikäli Kannuksen ja/tai Perhon kuntarahapäätös tulisi olemaan
kielteinen Kosek Oy vastaa puuttuvasta kuntarahoituksesta.
Perustelu:
Hanke tukee matkailualan ja palvelualan yritysten kasvua ja
uudistumista sekä edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista.
Toiminnassa hyödynnetään alakohtaisia ja muita yhteistyöverkostoja
sekä aiempia aiheeseen liittyviä hankkeita. Hanke tuottaa yhteistyöllä
matkailureiteille palveluja ja luo edellytyksiä matkailuelinkeinon
kehittymiselle maakunnassa. Vaikka hankkeessa ei ole korostettukaan
kansainvälistymistä, edistää se välillisesti myös ulkomaisten
matkailijoiden ja matkailun kansainvälistymismahdollisuuksien
lisääntymistä.
Koko Keski-Pohjanmaan laajuisesti on aiemmin toteutettu matkailun
kehittämiseksi lähinnä yhteismarkkinointihankkeita. Nyt näkökulmana
ovat reitistöt sekä yritysten tuotteiden ja laadun kehittäminen.
Hankeryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen arvioinnin, sekä
arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 30.3.2017.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa kehittämishankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
107 360 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuosien 2018 ja 2019
rahoitussuunnitelman mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan
liiton käyttöön irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke
etenee hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan
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Maakuntajohtaja hyväksyy rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Päätös:
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SAOSTUS – kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa,
liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, investointiosio 2

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 34
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Jyväskylän yliopisto
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
Ohjelma:
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:
1.5.2016-31.12.2018 (hakemus saapunut
15.2.2017, josta asti kustannukset
hyväksyttäviä)
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 201 791 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
6.4.2017 MYR sihteeristö/ myönteinen
20.4.2017 MYR
Hanke on osa hankekokonaisuutta, johon kuuluu
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
kehittämisosio (A71944)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
investointiosio I (A71948)
o Saostus -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa, liuotinpuhdistuksessa ja veden käsittelyssä,
investointiosio II (hakemus 303769)
Näiden kolmen hankkeen muodostaman kokonaisuuden
kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 200 904 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjoismaiden suurin
epäorgaanisen kemian keskittymä, jossa jo nyt valmistetaan mm.
katalyyttien ja litiumioniakkukemikaalien prekursoreita sekä metallista
sinkkiä. Yhdessä alueelle suunnitteilla olevan litiumkaivoksen kanssa
uusien, litiumarvoketjuun pohjautuvien, high tech -kemikaalien tuotanto
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ja jatkojalostaminen ovat mahdollisia alueella. Teollisuusalueen
yksikköprosessit poikkeavat toisistaan sekä raaka-aineiden, että
lopputuotteiden osalta, mutta yhteistä niille on se, että yksikköprosessit
koostuvat mm. rikasteen liuotuksesta, liuospuhdistuksesta, saostuksesta
ja elektrolyysistä. Lisäksi teollisuusalueella on mm. veden ja jäteveden
puhdistukseen liittyviä prosesseja. Tulevaisuudessa on tärkeää, että
alueellisen osaamisen vahvistamisen kautta pystytään teollisuusalueella
tuottamaan ja jatkojalostamaan entistä korkeamman lisäarvon omaavia,
ns. high tech -kemikaaleja.
Haettava hanke liittyy kiinteästi EAKR -rahoitteisten Saostushankkeiden (kehittämishanke A71944 ja investointihanke A71948)
toteuttamiseen, joista Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt 20.6.2016
myönteiset rahoituspäätökset ajalle 1.5.2016 – 31.12.2018. Edellisen
investointiosion mitoitus arvioitiin liian pieneksi, eikä sillä saada
suunniteltua ja tarvittavaa kokonaisuutta toteutetuksi.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimukseen
perustuvaa tietoa ja uutta osaamista kemialliseen saostukseen, mutta
myös liuotukseen, liuospuhdistukseen liittyen ja jätevesien käsittelyyn
liittyen (kehittämisosio). Hankkeessa pääpaino on
prosessointimenetelmissä,
joiden avulla pyritään korkeaan saantoon ja puhtauteen sekä hyvään
käytettävyyteen kemikaalina. Saostusta tutkitaan sekä lopputuotteen
laadun, että lopputuotteen (esim. akkukenno) näkökulmasta.
Hankkeeseen valittavat materiaalit sekä lopputuotteet valitaan
yhteistyössä toteuttajien ja yhteistyöyrityksien kanssa.
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
(1) Uusi osaaminen (kokeelliset ilmiöt ja niihin liittyvä
termodynamiikan ja kinetiikan osaaminen) liittyen kemialliseen
saostukseen, erityisesti uusien kemikaalien valmistuksessa ja
prosessiliuosten/jätevesien puhdistuksessa (kehittämisosio)
(2) Uusi, ainutlaatuinen tutkimus- ja oppimisympäristö
saostumisilmiöiden tutkimukseen (investointiosio)
Hankkeessa huomioidaan maakunnan teollisuuden tarpeet ja se perustuu
toteutusalueella toimivien ja sinne toimintaa suunnittelevien kemian
teollisuuden yritysten ydintoimintoihin, uusien tuotteiden
valmistamiseen ja jatkojalostukseen sekä lyhyellä aikavälillä
kaupallisesti hyödynnettävien uusien tuotteiden kehittämiseen. Alueen
tutkimukseen ja
innovointiin liittyvän erikoisosaamisen ja teknologian muutoksen
valmiuksia parannetaan tuottamalla uusinta teknologista tietotaitoa
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liittyen saostukseen. Kehitystoiminta tähtää uusien tuotteiden
kaupalliseen hyödyntämiseen ja uuden liiketoiminnan syntyyn, jolla
tuetaan alueellisen kilpailukyvyn rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi
hanke vahvistaa osallistuvien korkeakoulujen osaamista ja kansallista ja
kansainvälistä verkostoitumista sekä vahvistaa alueellista erikoistumista
t&k:ssa.
Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?
Hankkeessa kehitetään uusia, teolliseen tuotantoon soveltuvia
kemiallisia saostusprosesseja sekä etsitään ratkaisuja uusien kemikaalien
valmistamiseksi. Tämän hankkeen kanssa on käynnissä erillisinä
hankkeina
yritysten tilaustutkimuksen hankkeita, missä haetaan
tuotantomittakaavaisia ratkaisuja uusien kemikaalien valmistamiseksi.
Hanke on osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen
osallistuvien tahojen (korkeakoulut, yritykset) toimintaan. Hankkeen
pääkohderyhmänä ovat Kokkolan alueella toimivat kemian- ja
metalliteollisuuden yritykset, ja jatkojalostavat yritykset ja/tai uutta
liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Osallistuvat yritykset
ovat pääosin tiedossa.
Määrälliset tavoitteet /kehittämishanke ja investointiosiot
Uudet tuella aikaansaadut t&k&i -työpaikat
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin
osallistuneet yritykset
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i – yhteistyön yliopistojen,
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen:
Hankkeessa syntyvää osaamista hyödynnetään sekä yrityksille
tarjottavana maksullisena palvelutoimintana, että mahdollisissa
kansainvälisissä uusissa jatkohankkeissa ja niiden valmistelussa (mm.
EU/H2020-hankkeet). Lisäksi kansainväliset tutkimusverkostot mm.
COST Action –verkostot ja niihin osallistuminen edellyttävät kansallista
julkista
rahoitusta tutkimusalueelta. Projektin tuloksena syntyvät tulokset
pyritään tuotteistamaan ja ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä niiden
luonteesta riippuen. Tulokset julkaistaan, aina kun julkaisukynnys
ylittyy, alan kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

2
5
2
1
3

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 4/2017

24.4.2017/§ 34
Kustannusarvio (€)
Rakennukset ja maa-alueet
yhteensä

201 791
201 791

Rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
kunnat ja muu julkinen
yksityinen rahoitus
yhteensä

141 253 70 %
30 271 15 %
30 267 15 %
201 791
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Perustelu: Hanke on osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
kärkeä ja vahvistaa osallistuvien korkeakoulujen osaamista sekä
kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke luo valmiuksia
uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen sekä parantaa alueen
valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja
teknologiseen muutokseen. Hanke kohdistuu myös
osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle ja hankkeessa on
vahva yrityskytkentä.
Hanke täydentää kolmen hankkeen kokonaisuutta ja on tarpeellinen lisä
kokonaisuuden toteutumiselle.
Hankeryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen arvioinnin, sekä
arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 30.3.2017.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy Saostus – kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien
valmistuksessa liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, investointiosio
2:n investointihankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 141
253euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin
Päätös:
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LAUSUNTOPYYNTÖ LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA
KASVUPALVELUISTA

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 26
Työ- ja elinkeinoministeriö on 1.3.2017 lähettänyt lausuntopyynnön
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista. Lausunnot annetaan sähköisellä kyselyllä ja on
jätettävä 26.4.2017 mennessä.
Aluekehitys- ja kasvupalvelulain lisäksi lausunnolle ovat tulossa:
- laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta,
- laki rekrytointi- ja osaamispalveluista,
- ja laki kotoutumisen edistämisestä.
AlkeKasvu-lakiluonnoksen eri versiot ovat olleet kommentoitavana
syyskuun 2016 – tammikuun 2017 välisenä aikana. Maakuntaliitoilla on
ollut edustus lakivalmistelun työryhmissä.
Aluekehityksen säännösten osalta merkittäviä muutoksia aikaisempaan
erilliseen aluekehityslakiin ei esitetä. Sen sijaan työllisyys- ja
yrityspalvelujen eli ”kasvupalvelujen” osalta tavoitteena on palvelujen
tuottaminen kilpailuvelvoitteen nojalla yritysten toimesta. Maakunta
vastaa järjestämisestä ja viranomaistoiminnasta. Siirtymäkauden jälkeen
maakunnan on markkinavajetilanteessa mahdollista järjestää palveluja
omistamansa yhtiön kautta. Yhtiöittämisvelvoitteet ovat keskeinen
AlkeKasvu-laissa avoinna oleva asia, jotka vaativat eduskunnan ja
hallituksen ratkaisuja.
Keski-Pohjanmaan maakunnan lausunto valmistellaan
maakuntauudistuksen elinkeino-, työllisyys- ja aluekehitysryhmässä sekä
yhteistyössä maakuntaliittojen aluekehitysvastaavien ja Kuntaliiton
kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käsittelee lausunnon
huhtikuun kokouksessa.
Maakuntahallituksen varajäsen Marlen Timonen poistui kokouksesta
asian käsittelyn aikana, klo 10.55.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maakuntahallitus 24.4.2017 § 35
Aluekehitys- ja kasvupalvelulaista annettavaa lausuntoa ja linjauksia on
valmisteltu mm. Kuntaliiton ja maakuntaliittojen yhteistyössä. KeskiPohjanmaan osalta valmistelua on tehty mm. maakuntauudistuksen
elinkeino-, työllisyys- ja aluekehitysryhmässä.
Maakuntaliittojen yhteisessä valmistelussa painotetaan seuraavaa:
Tavoitteet aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen
rahoituksen ja palvelujen uudistaminen tukemaan paremmin alueiden
elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua ovat keskeisiä tulevien
maakuntien tehtävien kannalta. Esityksen yleistavoitteet eli kestävä
talouskasvu, työllisyyden edistäminen, selkeys, yksinkertaisuus,
monipuolistaminen, sääntelyn keventäminen ja palvelujen
räätälöintimahdollisuus maakunnittain ovat hyviä.
Rakennerahastotehtävissä merkittävin muutos, välittävän viranomaisen
tehtävien siirto kaikille 18 maakunnalle on selkeä ja kannatettava.
A. Aluekehitysjärjestelmää koskevat kannanotot
Esityksen määrittelyjä on tarkennettava
Maakuntauudistus muuttaa maakuntien asemaa suhteessa valtioon ja
suhteessa aluekehitysjärjestelmään. Maakuntien aluekehittäminen on
keskeinen osa maakunnan itsehallintoa ja aluekehitysviranomaisen
tehtävää, jota linjaa maakuntavaltuusto hyväksyessään
maakuntaohjelman. Kasvupalvelu on yksi palvelukokonaisuus, jolla
toteutetaan aluekehittämistä.
Aluekehityksen ja kasvupalvelujen käsitteiden määritelmissä tulee säilyä
hierarkia, jossa kasvupalvelut ovat yksi väline aluekehittämiselle:
”Alueiden kehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista
toimintaa, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja
vuorovaikutukseen. Se sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen
päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että
erityisesti aluekehittämiseen suunnatut toimet ja resurssien
käytön.”
”Kasvupalveluilla tarkoitetaan valtion ja maakunnan
yrityspalveluita ja julkisia työvoimapalveluita, joiden
asiakkaisiin lukeutuvat myös kotoutettavat maahanmuuttajat.”
Asiakkaiden vapaus valita palveluntuottaja on yksi lakiesityksen
tärkeimpiä kohtia. Sen käytännön toteutus jää esityksessä kuitenkin
epäselväksi. Onko tarkoituksenmukaista, että asiakas voi valita vapaasti
jokaisen yksittäisen palvelun. Selkeämpi malli olisi yhdenmukainen
malli sote-palvelujen valinnanvapaudessa eli valittaisiin
palvelukokonaisuuksia etukäteen määritellylle ajanjaksolle.
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Neuvottelumenettelyn roolia vahvistettava
Tulevien maakuntien ja valtion neuvottelumenettely on tarpeen säätää
selkeästi niin maakuntalaissa kuin aluekehitys- ja kasvupalvelulaissa.
Sen sisältönä pitää olla aluekehittämistehtävää koskeva hallinnonalat
ylittävä yhteinen toiminnallinen neuvottelu. Keskustelujen yhtenä
kohteena on kasvupalvelujen yhteensovittaminen ja yhteistyö.
Neuvottelun kokonaisuus tulee kuitenkin laajentaa koko maakunnan
toimintaan ja käsittelemään myös maakuntien esityksen valtion
toimenpiteiksi.
B. Kasvupalveluja koskevat kannanotot
Monituottajamalli on oikeansuuntainen ratkaisu
Kilpailullinen monituottajamalli on periaatteiltaan selkeä, mutta sen
käytännön toteuttaminen on monelta osin ongelmallinen. Mallin
toimeenpano heikentää maakunnan ja kuntien elinvoimatehtävien
yhteistyötä, ja on ristiriitainen maakuntauudistuksen itsehallinnon
tavoitteiden kanssa. Maakunnan tarkoituksenmukaisuusharkintaan
kuuluvat tehtävät kapenevat, kun tavoitteena on siirtää mahdollisimman
paljon nykyisiä viranomaistehtäviä markkinoille.
Maakuntien tehtävien määrittelyn yhteydessä 5.4.2016 linjattu laaja
monituottajamalli sisälsi myös kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt
mahdollisina kasvupalvelun tuottajina. Tämä malli soveltuu paremmin
maakuntauudistuksen tavoitteisiin. Maakuntien on voitava itse ratkaista
aluekohtaisesti, mikä on paras tapa tuottaa palvelut. Myös julkinen
sektori voi olla kilpailukykyinen, eikä sen tuottamismahdollisuutta tule
lailla sulkea pois.
Markkinapuute todennäköinen osassa maakuntia
Kasvupalveluissa markkinatilanteet maan eri osissa ovat hyvin erilaisia.
Arviona voidaan sanoa, että markkinoilla ei toimi riittävästi yrityksiä,
jotka voisivat paikata kokonaan julkisen sektorin toimintakentän.
Markkinapuute suurimmassa osissa maakunnista on todennäköinen.
Monituottajamallin toimeenpanoa on tarpeen jaksottaa pidemmälle
aikajänteelle. Siirtymävaiheen tulee olla riittävän pitkä ja maakunnilla
olisi oltava mahdollista tehdä ulkoistuksia palanen kerrallaan eikä
kaikkiin kasvupalveluihin välttämättä samanaikaisesti. Se mahdollistaisi
erilaisten vaihtoehtojen harkinnan ja järjestämistehtävien hallitun
toteuttamisen.
Esitetty palvelujen ohjausmalli on ongelmallinen
Esityksessä keskeisenä asiana nousee esille maakunnan velvollisuus
huolehtia asiakkaan oikeuksista ja tähän liittyen palveluohjauksesta ja
tietopalvelusta. Ydinkysymys mallin toimeenpanon kannalta on se,
kenellä on tosiasiallinen vastuu asiakkaan palvelujen koordinoinnista ja
palveluohjauksesta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 4/2017

24.4.2017/§ 35

Sivu
24

Koska maakunta voisi tuottaa omana toimintana vain
markkinapuutetilanteessa, ehdotus johtaa käytännössä vastuiden
siirtymiseen tuottajille. Asiakkaan ohjaus palveluihin ja vastuu
palvelujen sisällöstä pitäisi olla samoissa käsissä. Lain perusteella
näyttäisi syntyvän epäselvyys siitä, kuka ratkaisee asiakkaan
kulloisenkin palvelutarpeen, jonka perusteella asiakas valitsee
sopivimman tuottajan. Optimaalisessa mallissa palvelutarvetta ei voi
ratkaista ao. palvelun tuottaja, vaan maakunnan pitää voida vaikuttaa
asiaan.
Asiakasrajapinnassa toimivat myös kuntien kehittämisyhtiöt ja muut
kuntaomisteiset organisaatiot. Näiden kanssa tehtävä sopimuksellinen
yhteistyö ei sisälly lakiehdotuksen mukaisiin järjestäjän
mahdollisuuksiin. Tällöin hukattaisiin paljon osaamista, joka ao.
tehtäviin kuuluu. Maakunnan itsensä, kuntien ja kuntien omistamien
organisaatioiden mahdollisuus tuottaa palveluja on mahdollistettava
lainsäädännössä. Sopimuksellinen yhteistyö on oltava mahdollinen.
Asiakasnäkökulmasta syntyy hallintoon erilaisia toimintamalleja
Maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannossa syntyvän
keskenään erilaiset toimintalogiikat, kun otetaan huomioon eri
hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen
monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun taas muiden
ministeriöiden tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon
periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä
lähtökohta uuden maakunnan johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen
demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle
palvelutuotannolle.
Asiakkaan näkökulma on jäänyt vähälle huomiolle
Erityisesti yritysasiakkaille tulee käytännössä uusia palvelujen tuottajia
julkisten yrityspalveluiden kokonaisuuteen. Vaikka tavoitteena on ollut
jo pitkään ns. yhden luukun periaate, niin nyt mennään todennäköisesti
ihan toiseen suuntaan entistä hajanaisempaan kokonaisuuteen;
valtakunnalliset kasvupalvelut keskitetysti tuotettuina, maakunnalliset
kasvupalvelut yksityissektorin palveluntuottajineen ja
valinnanvapauksineen, MMM:n hallinnonalan yrityspalvelut
maakuntatasolla keskitettyinä (lisäksi LEADER-rahoitus omana
juttunaan), kuntasektorin yrityspalvelut, yleisten kehittämishankkeiden
kautta välitetyt yrityspalvelut ym. Yksistään tiedonsiirto näiden kaikkien
välillä on hyvin vaikeaa, käytännössä jopa mahdotonta. Myöskään
henkilöasiakkaiden osalta tilanne ei näytä menevän ainakaan
helpompaan suuntaan.
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Henkilö- ja yritysasiakkaiden tasavertaisen kohtelun kannalta tarvitaan
määrittely siitä minimipalvelutasosta tai jopa palvelusta, jonka jokaisen
maakunnan on järjestettävä asiakkaalle. Henkilö- ja yritysasiakkaiden on
tiedettävä, mihin palveluihin heillä on oikeus ja mitä palveluja he voivat
odottaa maakunnan järjestävän.
Viranomaisten välinen työnjako on epäselvä ja hallintopainotteinen
Eri asiakasprosesseihin kytkeytyy useita eri julkisia tahoja (Kela, kunnat,
eri ministeriöt ja virastot, valtakunnallisten kasvupalvelujen tuottajat
jne.) asiasta ja prosessista riippuen. Lakiesityksessä jäävät yhdyspinnat
ko. viranomaisiin usein määrittelemättä samoin kuin se, että kuka
loppujen lopuksi vastaa asiakkuuksista ja kustakin prosessista ja sen
kehittämisestä.
Henkilöstövaikutukset ovat merkittäviä kasvupalveluja rakennettaessa
Vaikka oman henkilöstön asema ei varsinaisesti lain sisältöön
kuulukaan, niin se on kuitenkin huomioitava uudistusta tehdessä.
Prosessi palvelujen viemisestä markkinoille on mietittävä ja toteutettava
huolellisesti sekä asiakkaiden, maakunnan että myös henkilöstön
näkökulmasta. Tässäkin mielessä kohdassa 1 kuvattu ajatus
vaiheittaisesta etenemisestä kasvupalvelujen synnyttämisessä puolustaa
paikkaansa.
Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden
tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien
esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan
kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta
työnantajasta. Tilanne voi johtaa siihen, että maakunta-työnantajan
henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat
yt-neuvottelut eikä maakunta saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista.
Kasvupalvelu-uudistuksen valmisteluvaiheen edellyttämä uuden
toimintamallin hahmottaminen sekä esitetty varsinainen kasvupalvelujen
tuottamisen kokonaisuus aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta erittäin
pitkän ajan.
Maakuntaliitoista siirtyvää henkilöstöä ei ole huomioitu. Lakiehdotus
määrittelee ainoastaan TEMin hallinnonalan henkilöstön asemaa.
Maakuntaliitoilta uuteen maakuntaan siirtyvää henkilöstöä on noin 600
htv. Uudessa maakunnassa sekä nykyisistä ELY-keskuksista että
maakuntaliitoista siirtyvä henkilöstö muodostaa ao. tehtävien osaavat
työntekijät.
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Toimintoprosessien digitalisointi ja toimivat tietojärjestelmät ovat
välttämättömiä tuottavuustavoitteisiin pääsemiseksi
Ns. digitalisaatiosta on otettava kaikki mahdollinen irti vaikuttavuuden
ja tuottavuuden parantamiseksi. Prosessit on rakennettava asiakkaiden
näkökulmasta mahdollisimman helpoiksi ja järjestäjän sekä tuotannon
näkökulmasta mahdollisimman tehokkaiksi. Lakiesitys ei oikein ota
tähän mitään kantaa, ei tosin toivottavasti synnytä mitään esteitäkään.
Palvelujen digitoinnissa on myös muistettava ne asiakkaat, joiden
mahdollisuudet käyttää palveluita tietoverkkojen kautta ovat syystä tai
toisesta rajatut, ja turvata palvelujen saatavuus heillekin. Digitaalisten
palvelujen synkronointi maakunnan muihin palveluihin on sekin
huomioitava.
Kehittämisjohtaja esittelee varsinaisen www-järjestelmään
tallennettavan lausuntoluonnoksen kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lausunnon kokouksessa mahdollisesti
tehtävin tarkennuksin.
Päätös:
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VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUMA TAMMI-MAALISKUU 2017

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 36
Tammi-maaliskuun talousarvion toteuma
Liiton lakisääteinen toiminta
TA
Toimintatuotot
3 000 €
Toimintakulut
- 1 049 627 €
Muu liiton toiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut

36 300 €
-340 300 €

Toteuma
0€
243 825,23 €
11 825,52 €
88 554,92 €

Liiton hallinnoimat hankkeet
Toimintatuotot
154 400 €
Toimintakulut
-154 400 €

0€
48 722,63 €

Rahoitus
Toimintatuotot

304 408,50 €

1 217 634 €

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee hallintopäällikön esittelemän toteuman tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Maakuntahallitus 4/2017

24.4.2017 § 37

37 §

Sivu
28

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS JA
VALMISTELUVAIHEEN RAHOITUS

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 37
Maakunta- ja soteuudistus on päälakien osalta eduskunnan käsittelyssä.
Lukuisia erityislakeja on lausunnolla ja valmistelussa. Huhtikuun 2017
aikana on tarkoitus saattaa lausunnolle tehtävien siirtoa käsittelevä
lakikokonaisuus (noin 230 lakimuutosta), joissa säännellään maakuntien
osalta mm. tehtävistä, maakuntien yhteistyöstä ja sopimusvelvoitteista.
Kansallisen tason olennaisia ajankohtaisia asioita ovat mm.:
- Valinnanvapaussäännökset,
- Sote-järjestelmän kokeilut,
- Valtakunnallisten palvelukeskusyhtiöiden perustaminen ja
maakunnissa toteutettavat ratkaisut,
- Maakuntien yhteistyöasiat ja keskitettyjen Ely-tehtävien organisointi,
- Aluekehityksen toimintamallin määrittely,
- Liikenneasioiden työnjaon tarkennukset,
- Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen,
- Väliaikaishallinnon toiminnan rahoitus ja ohjeistus,
- Maakuntien rahoituksen, budjetoinnin ja ohjausjärjestelmän
simulointi,
- ICT-ratkaisut ja kehittämisrahoitus,
- Henkilöstöä koskevat ohjeistukset,
- Valtakunnallisen muutosohjauksen ja -koulutuksen käynnistäminen.
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus etenee suunnitellusti:
- Sote-järjestelmän uudistamisessa olemme edelläkävijä,
- Väliaikaishallinnon muodostamisesta on yksimielinen ratkaisu,
- Neuvottelut naapurimaakuntien kanssa yhteistyöstä ovat käynnissä,
- Toimialuetason muutosjohtajatehtävät ovat haussa,
- Projektitoimisto tilat ovat käytössä Ewaldissa ja käytännön
virkavalmistelu yli organisaatiorajojen ”yhteisenä joukkueena” on
käynnissä,
- Soiten toimitusjohtaja ja maakuntajohtaja ovat jäseninä useissa
keskeisissä valtakunnallisissa ryhmissä, joka mahdollistaa nopean
tiedon saannin oman maakunnan valmistelulle.
Maakuntien esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon rahoitus on vielä osin
ratkaisematta. Tässä vaiheessa ulkoista kehittämisrahoitusta on käytössä
vain seuraavasti:
- Valtiovarainministeriön myöntämä 30.600 € avustus (+ omarahoitus
30% esivalmisteluvaiheen kustannuksiin),
- Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -kehittämishanke (mkr-rahoitusta
noin 70.000 € + omarahoitus 20%),
- ICT-valmisteluun on tulossa haettavaksi valmistelurahoitusta 100200 tuhatta euroa maakuntaa kohden.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Väliaikaishallinnon rahoituksesta on VM:n taholta luvattu tarkempaa
tietoa toukokuun 2017 aikana. Valtion vuoden 2007 talousarviossa on
9,0 m€ määräraha, kun maakuntien tarve on yli 20 m€ tasolla. Mikäli
valtion budjettirahoitusta ei saada nostettua, Keski-Pohjanmaan osuus
jää noin 300.000 euron tasolle.
Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan näkökulmasta olennaista on
maakunnan valmistelurahoituksen koordinoinnin lisäksi henkilöstön
työpanoksen sitouminen maakuntavalmisteluun. Mikäli henkilöitä
valitaan maakuntauudistuksen toimialuetason muutosjohtajatehtäviin, on
huolehdittava nykyisten liiton tehtävien suorittamisesta. Arvio on, että
elokuusta 2017 lähtien tarvitaan huomattavasti nykyistä suurempia
työpanoksia maakuntavalmisteluun.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee maakuntajohtajan tilannekatsauksen tiedoksi ja
päättää, että toukokuun kokouksessa käsitellään tarkemmin:
- maakuntavalmistelun kehittämisrahoitukset ja Tulevaisuuden KeskiPohjanmaa -hankkeen tarkennettu suunnitelma,
- maakuntauudistuksen mahdollisten muutosjohtajatehtävien
järjestelyt liiton osalta.
Päätös:
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Maakuntahallitus 1/2017
23.1.2017 § 8
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Maakuntahallitus 4/2017
24.4.2017 § 38
38 §

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON ASETTAMINEN

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 8
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe etenee KeskiPohjanmaalla konkreettisesti ja hyvässä aikataulussa.
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä hyväksyi 9.12.2016 tarkennetun
toimintamallin. Tämän jälkeen on projektivastaavien (Luoma, Jylhä,
Ylikarjula) jatkettu prosessin suunnittelua siten, että työvaliokunnan
kokouksessa 20.1.2017 ja ohjausryhmän kokouksessa 27.1.2017
hyväksytään jatkotoimenpiteet. Asioita on käsitelty myös
projektiryhmän kokouksessa 16.1.2017, maakuntaorganisaatioiden
virkajohdon välisissä neuvotteluissa sekä valmisteluryhmissä.
Voimaanpanolakiehdotuksen mukaisesti maakunnan liiton päätöksellä
mm.:
- käynnistetään väliaikaishallinnon organisoimista koskevat
neuvottelut ja näiden jälkeen väliaikaishallinnon asettamista
koskevan hallintopäätöksen teko,
- maakuntauudistuksen valmistelun edellyttämien tilojen ym.
järjestäminen,
- maakuntauudistuksen valmistelun valtionavustuksen hakeminen ja
hallinnointi ennen lakien voimaantuloa.
Väliaikaishallinnon neuvottelujen käynnistäminen on muutosjohtaja
Ilkka Luoman koordinaatiovastuulla yhteistyössä projektiryhmän kanssa.
Toimitilojen osalta on selvitetty eri vaihtoehtoja, joista
tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna pidetään Kokkolan Ewald
-yritystalon 3. kerroksen vapautuvia tiloja. Vuokrauksesta käydään
parhaillaan neuvotteluja ja tilaratkaisu on selvillä maakuntahallituksen
23.1.2017 kokoukseen mennessä. Projektitoimistossa tulee
työskentelemään 20-25 henkilöä eri suuruisilla työosuuksilla.
Kokouksessa esitellään Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
työvaliokunnan 20.1.2017 päätökset sekä ohjausryhmän 27.1.2017
esityslista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman
käynnistämään väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut
sekä päättää kokouksessa annettavan esityksen perusteella toimitilojen
vuokraamisesta maakuntauudistuksen projektitoimistolle.
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Maakuntahallitus 1/2017
23.1.2017 § 8
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Maakuntahallitus 4/2017
24.4.2017 § 38
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti
1. valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman käynnistämään
väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut,
2. valtuuttaa Keski-Pohjanmaan liiton vuokraamaan toimitilat
maakuntauudistuksen projektitoimistolle. Muutosjohtaja ja
maakuntajohtaja valmistelevat asiaa ja vuokrauspäätös vahvistetaan
maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä.
--Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Väliaikaishallinnon muodostamisesta käytiin uuteen maakuntaan
siirtyvien organisaatioiden kesken neuvottelut ja niistä saatiin aikaan
ratkaisu 24.3.2017. Ote 24.3. käydyn neuvottelun pöytäkirjasta:
”Menettelyprosessin mukaisesti väliaikaishallintoa koskeva
neuvottelutulos kokoonpanon ja nimien osalta todetaan ja hyväksytään
osapuolien välisessä neuvottelussa 24.3.2017. Neuvottelutulos merkitään
kokouspöytäkirjaan ja samalla se hyväksytään neuvottelussa läsnä
olevien tahojen osalta. Niiltä tahoilta, jotka eivät ole neuvottelussa
paikalla edustettuina, pyydetään pöytäkirjan hyväksyminen sähköpostilla
lukukuittauksella keskiviikkoon 29.3.2017 mennessä. Pöytäkirjan
hyväksymisen jälkeen neuvottelutulos katsotaan hyväksytyksi ja se
viedään poliittiseen ohjausryhmän päätöksentekoon 31.3.2017.
Jäsenkuntien hyväksyntä neuvottelutulokselle haetaan poliittisessa
ohjausryhmässä 31.3.2017. Mikäli kaikki tahot hyväksyvät em.
menettelyllä saadun neuvottelutuloksen, katsotaan yksimielisyyden ja
osapuolia sitovan yhteistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä syntyneen.
Neuvottelutulos viedään tämän jälkeen maakuntahallituksen
käsiteltäväksi ja muodollisesti Voimaanpanolakiluonnoksen mukaisesti
vahvistettavaksi.”
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmä päätti
31.3.2017 kokouksessaan yksimielisesti hyväksyä neuvottelutuloksen ja
esittää maakuntahallituksen käsiteltäväksi väliaikaishallinnon
toimielimen ja sen kokoonpanon asettamista seuraavasti:
1. Väliaikaishallinnon vetäjä: Ilkka Luoma, Soite
2. Monialaisen kehittämisyksikön ja aluekehityksen edustaja: Jukka
Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto (varalla Jussi Salminen, Soite)
3. Hallintopalveluiden edustaja: Minna Korkiakoski-Västi, Soite
(varalla Soiten valittava uusi lakimies)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen esityslista

Sivu
32

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Maakuntahallitus 4/2017
24.4.2017 § 38
4. Tukipalveluiden edustaja: Eija Liisa Heikkilä, Soite (varalla Mika
Kivelä, Soite)
5. Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja: Mats Löfberg, Pohjanmaan
TE-toimisto (varalla Minna Uusimäki, Pohjanmaan Ely-keskus)
6. Ympäristö-, liikenne- ja luonnonvarapalveluiden edustaja: Aulis
Rantala, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (varalla Janna Räisänen,
Keski-Pohjanmaan liitto)
7. Maaseudun kehittämisen, maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden
edustaja: Sirkku Wacklin, Pohjanmaan Ely-keskus (varalla Hilkka
Kalliokoski, Kaustisen kunta, lomituspalvelut)
8. Pelastus, turvallisuus- ja varautumispalveluiden edustaja: Jaakko
Pukkinen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitos
(varalla Terho Pylkkänen, pelastuslaitos)
9. Sote -palveluiden edustaja: Eija Kellokoski-Kari, Soite (varalla Tarja
Oikarinen-Nybacka, Soite)
10. Ympäristöterveydenhuollon edustaja: Andreas Smeds, KeskiPohjanmaan ympäristöterveydenhuolto (Annukka Nikula,
ympäristöterveydenhuolto)
11. Väliaikaishallinnon pääsihteeri: Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta
(palvelusopimus Keski-Pohjanmaan liiton ja seutukunnan välillä)
Maakuntahallitus 24.4.2017 § 38
Maakunta- ja sote-uudistuksen päälait ja myös voimaanpanolaki ovat
eduskunnan käsittelyssä. Tavoitteena on lakien voimaantulo 1.7.2017
lukien, jolloin myös käynnistyy väliaikaishallinnon toiminta virallisesti.
Lakiesitysten mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019
ja maakuntavaalit käydään tammikuussa 2018. Syksyn 2017 ja vuoden
2018 aikana toteutetaan uuden maakunnan perustamistoimenpiteet, joten
väliaikaishallinnolle kuuluvien tehtävien valmistelu tulisi käynnistää
ennakoivasti mahdollisimman pian. Keski-Pohjanmaan maakunta- ja
sote-valmistelun osalta suunnitelma on, että väliaikaishallinnon toiminta
käynnistetään suunnittelutyönä jo toukokuussa 2017. Mikäli eduskunnan
käsittelyssä voimaanpanolakia muutetaan väliaikaishallinnon
toimielimen osalta, asia tuodaan uudelleen päätettäväksi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää vahvistaa Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen ohjausryhmän 31.3.2017 hyväksymän
neuvottelutuloksen ja päättää asettaa Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toimielimen ja sen
kokoonpanon.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 39
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta. Jukka Ylikarjulan
kertynyt lomaoikeus ajalta 1.4.2016-31.3.2017 on 38 päivää.
Maakuntajohtajan esitys vuosilomaksi on 3.7.-6.8.2017 eli yhteensä 25
lomapäivää. Jäljellä olevat 13 päivää pidetään talvilomakaudella 20172018.
Talvilomakauden 2016-2017 pitämättömät lomat ovat aiemmin
(Mkh 20.2.2017) vahvistettu pidettäväksi 10.-13.4. (4 pv),
25.-26.4. (2 pv) ja 26.5.2017 (1 pv). Huhtikuun lomapäiviä ei voida pitää
työkokousten vuoksi eli 6 pv siirtyy pidettäväksi lähikuukausina
siirtovapaana. Muita vanhoja lomia ei ole pitämättä.
Maakuntauudistuksen kiirellisyys ja kesälomakauden virkatapahtumiin
liittyvät tilaisuudet voivat aiheuttaa työssäolovelvoitetta. Toteutunut
lomakertymä vahvistetaan hallituksessa kesälomakauden jälkeen.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hyväksytään maakuntajohtajan kesälomakauden vuosiloma tässä
vaiheessa ajalle 3.7.-6.8.2017 (25 lomapäivää).
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 24.4.2017 § 4
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.3-18.4.2017
- Keski-Pohjanmaan liiton ArcGIS Online krediitit
- Keski-Pohjanmaan joukkoliikenteen nykytila
- Paikkatietoasiantuntija/liiton tilojen käyttö
- Suomi 100 – kirjoituskilpailun palkinto parhaalle
keskipohjalaiselle kirjoitukselle
- Tekno2015
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 20.3-23.4.2017
3. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 29.3.2017
4. Annettu 8.3.2017 lausunto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Keliber, Kalaveden tuotantolaitoksen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

