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

Kokkola
Jouni Jyrinki
pöytäkirjantarkastaja
(jääväsi § 18)

Anneli Kentala
pöytäkirjantarkastaja

Elina Tuikka § 18
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla 25.-28.2.2014
Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö
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11 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 11
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Kentalan ja Jouni
Jyringin.
Asiakohdan käsittelyn aikana Ulla-Riitta Harju ilmoitti joutuvansa
poistumaan kesken kokouksen kunnanhallituksen kokouksen johdosta,
eikä siten pysty toimimaan pöytäkirjantarkastajana koko kokouksen
osalta. Maakuntahallituksen jäsen Jouni Jyrinki ehdotti, että
maakuntahallitus tekee ylimääräisenä asiana kannanoton Centria
ammattikorkeakoulun tulevaisuuden puolesta. Maakuntahallituksen
jäsenistä kukaan ei kannattanut ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että
asiaa ei oteta käsittelyyn ylimääräisenä asiana vaan siitä voidaan
keskustella kokouksen jälkeen.
Päätös:
Hallitus
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Kentalan ja Jouni Jyringin.
---
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MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman
2014-2017 valmisteluprosessi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) ovat olleet maakuntahallituksen käsittelyssä 17.12.2012 (§ 163),
21.01.2013 (§ 3), 18.2.2013 (§ 16). Maakuntahallitus hyväksyi OAS:n
15.4.2013 (§ 51) ja painotukset 17.6.2013 (§ 87)

MYR 17.1.2014 § 9
Maakunnan kehittämisen asiakirjat pohjautuvat hallituksen esitykseen
laiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista (HE 190/2013), asetukseen alueiden kehittämisestä
(1837/2009), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) ja maankäyttöja rakennusasetukseen (895/1999). Valmistelua ohjaa laki ja asetus
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista (200/2005, 347/2005).
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman
2014-2017 valmisteluprosessi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) ovat olleet maakuntahallituksen käsittelyssä 17.12.2012 (§ 163),
21.01.2013 (§ 3), 18.2.2013 (§ 16). Maakuntahallitus hyväksyi OAS:n
15.4.2013 (§ 51).
Keski-Pohjanmaan liitto päivittää vuonna 2011 hyväksytyn
maakuntasuunnitelman, joka on tehty maakunnan kehittämisen
strategiseksi asiakirjaksi vuoteen 2030 saakka. Samassa yhteydessä
laaditaan maakuntasuunnitelmaa konkreettisempi, maakunnan
kehittämisen keskeisiä linjauksia ja tavoitteita sekä hankkeita kuvaava
nelivuotinen maakuntaohjelma vuosille 2014-2017.
Uusittavan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kehittämistoimilla
haetaan myönteisiä pitkän ja lyhyen aikavälin tuloksia aluetaloudessa,
yrittäjyydessä ja työllisyydessä, yhdyskunta- ja aluerakenteessa, väestön
hyvinvoinnissa sekä maakunnan vetovoimaisuudessa.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelu on edennyt OAS:n
mukaan. Kehittämisen painopisteitä vuosille 2014-2017 on työstetty
toimintalinjaryhmien kokouksissa sekä erillisissä teemaseminaareissa.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoiteasetanta vuodelle 2030
(missio, visio, SWOT) sekä tavoitteellinen aluerakenne ovat käytyjen
keskustelujen perusteella yhä ajantasaisia eivätkä edellytä suuria
muutoksia.
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Maakuntaohjelman tavoite ja painopistekeskusteluissa KeskiPohjanmaan kehittämisen vahvuuksiksi ovat nousseet erinomainen
logistinen sijainti ja liikenneyhteydet sekä runsaat luonnonvarat.
Kriittisiksi kehittämiskohteiksi vuosille 2014-2017 ovat ehdolla
saavutettavuuden turvaaminen (lentokenttä, rautatie, Kokkolan satama,
tieverkko, tietoliikenneyhteydet), osaavan työvoiman saannin
turvaaminen, elinkeinoelämän tuottavuuden kehittäminen sekä viennin
ja kansainvälistymisen lisääminen. Erityisenä haasteena on vuoteen 2025
tapahtuva radikaali työikäisten määrän väheneminen maakunnan
kunnissa Kokkolaa lukuun ottamatta (jopa 20-30 %).
Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014-2017 asiakirjoja
työstetään aktiivisesti alkuvuodesta ja tavoitteena on saada asiakirjat
kevään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittelyaikataulu (alustava)
Kommenttikierrokselle
17.2.2014
MYR
28.3.2014
Maakuntahallitus
7.4.2014
Maakuntavaltuusto
24.4.2014
Maakuntaohjelman konkreettista toimeenpanoa varten valmistellaan
lisäksi kahden vuoden välein maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma, jonka hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Suunnitelma sisältää keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja
toimenpide-esitykset sekä painopisteet, joihin kansallisia ja Euroopan
unionin aluekehittämisvaroja kohdennetaan. Ohjeistusta tai aikataulua
seuraavan toteuttamissuunnitelman valmistelusta ei ole vielä työ- ja
elinkeinoministeriöstä saatu.
Suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä käy kokouksessa läpi tulevan
maakuntaohjelman keskeisimpiä painotuksia.
Puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee valmistelutilanteen
ja varsinaisen MYR käsittelypäivän 28.3.2014 tiedoksi.
Käsittely: Teppo Rekilä esitteli valmistelutilanteen ja jakoi
yhteistyöryhmän jäsenille viimeisimmän luonnoksen
maakuntasuunnitelma/maakuntaohjelmaksi. Hän totesi työn taustalla
olevan edellisen maakuntaohjelman arvioinnin, jonka pohjalta asioita on
lähdetty entistä selkeämmin priorisoimaan. Taustalla on myös Centria
ammattikorkeakoululla teetetty tulevaisuusanalyysi.
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Alueemme keskeisinä haasteina ovat:
• työikäisten määrän lasku (koskien erityisesti maaseutukuntia)
• koulutustaso
• julkiset palvelut
Maakuntaohjelman toimintalinjat pidetään entisellään eli
• Osaava Keski-Pohjanmaa
• Yrittävä Keski-Pohjanmaa
• Toimiva Keski-Pohjanmaa
• Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa
Maakuntaohjelmaan tulee sisältymään myös kuvaus alueellisesta
älykkäästä erikoistumisesta. Kansainvälisen tason osaamista KeskiPohjanmaalla on sekä Kemiassa että Biotaloudessa (luonnonvara-ala).
Maakuntaohjelmassa tullaan keskittymään niihin asioihin, joihin on
mahdollista maakuntaohjelmassa esitettävillä toimenpiteillä sen
toteuttamisaikana (4 vuotta) vaikuttaa.
Maakuntajohtaja totesi, että maakuntaohjelman hyväksymisprosessille
voidaan tarvittaessa ottaa jatkoaikaa, jolloin sitä on mahdollista vielä
konkretisoida ja terävöittää. Eli maakuntaohjelma vietäisiin
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vasta kesäkuussa.
Jouni Jyrinki nosti esille Pohjoisen suurhankkeet ja niiden näkymisen
maakuntaohjelmassa. Teppo Rekilä totesi, että ne tullaan huomioimaan.
Tilastoissa tullaan niin ikään huomioimaan virallisen tilastointialueen
lisäksi myös edunvalvontajäsenet.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin kuultu alustus ja sen pohjalta
käyty keskustelu tiedoksi.
--Maakuntahallitus 17.2.2014 § 12
Maakuntaohjelmassa esitetään tiivistelmä ympäristöselostuksesta, ja
varsinainen ympäristöselostus on oma kokonaisuutensa. Vaikutusten
arvioinnissa on käytetty maakunnallisen MALLI-maankäyttöryhmän
asiantuntemusta. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma luonnokset ja niiden
ympäristöselostusluonnos tulee asettaa nähtäville vähintään 30 päivän
ajaksi (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista 8.4.2005/200, 9§).
Maakuntaohjelmaluonnos ja sen ympäristöselostusluonnos asetetaan
nähtäville 18.02.2014–18.3.2014 väliseksi ajaksi, jolloin toteutetaan
myös lausuntokierros. Maakuntaohjelmaluonnosta esitetään alueen
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toimijoille seminaarissa 13.3.2014. Maakuntahallitus käsittelee saadut
lausunnot ja niiden vastineet sekä hyväksyy osaltaan
maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sekä niiden ympäristöselostuksen
kokouksessaan 7.4.2014. Maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen
maakuntastrategian 24.4.2014.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. käy evästyskeskustelun maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
luonnoksesta sekä niiden ympäristöselostusluonnoksesta.
2. asettaa maakuntasuunnitelma ja -ohjelma luonnoksen sekä niiden
ympäristöselostusluonnoksen nähtäville 18.02.2014–18.03.2014
väliseksi ajaksi.
3. päättää julkaista kuulutuksen Keski-Pohjanmaan liiton virallisissa
lehdissä, Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ja internetsivulla
sekä pyytää lausunnot nähtävillä oloaikana keskeisimmiltä
sidosryhmiltä.
4. maakuntasuunnitelmasta ja –ohjelmasta tehdään lyhyt tiivistelmä
ruotsin ja englannin kielisinä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2014
Maakuntahallitus 2/2014

17.1.2014/§5
17.2.2014/§ 13

13 §

43

SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 2014-2020 JA IP-ALUEOSIO

MYR 17.1.2014 § 5
Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020
Käynnistyvän ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman
valmistelu on loppusuoralla. Ohjelma toimitetaan valtioneuvoston
käsittelyn jälkeen komission hyväksyttäväksi.
Valmistelun eteneminen
• Suomen rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen
käsittely valtioneuvostossa 23.1.
• toimitus komissiolle välittömästä VN käsittelyn jälkeen
• jättämisen jälkeen komissiolla 3 kk aikaa käsitellä Suomen ohjelma
(aika katkeaa, jos ohjelma palautetaan Suomelle täydennettäväksi)
• ALKE-laki valtioneuvostossa 16.1. ja voimaan 20.1. (jos
hyväksytään)
• kansallisten asetusten valmistelu käynnissä (voimaan viimeistään
huhtikuun 2014 alusta)
• ohjelman käynnistyminen 5.5.2014 ja yritystukien osalta 1.7. 2014 (
tapahtuu kansallisella riskillä ellei komissio ehtinyt hyväksyä
Suomen ohjelmaa)
• seurantakomitea valmistelua tehty jo pitkään (jäsenpyynnöt alueille
viimeistään helmikuussa ja ensimmäinen kokous todennäköisesti
maaliskuussa)
Suomen rakennerahasto-ohjelman viimeisin luonnos (9.1.2014) on
löydettävissä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta osoitteesta www.keskipohjanmaa.fi.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma
Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu myös alueellinen suunnitelma.
TEMille marraskuun lopussa toimitettu Itä- ja Pohjois-Suomen
alueellinen suunnitelman viimeisin versio on jaettu esityslistan mukana
ja on löydettävissä myös Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta osoitteesta
www.keski-pohjanmaa.fi.
Sekä Suomen rakennerahasto-ohjelma että alueellinen suunnitelma
käsitellään maakuntahallituksessa 17.2. ja maakunnan
yhteistyöryhmässä 28.3. Alueellinen suunnitelma viimeistellään vielä
tarvittavilta osin sen jälkeen, kun Suomen rakennerahasto-ohjelma on
hyväksytty sekä valtioneuvostossa että komissiossa.
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Suomen rakennerahasto-ohjelman (EAKR+ESR) rahoitus 2014-2020
Itä- ja Pohjois-Suomi
772,5 milj. €
Etelä- ja Länsi-Suomi
316,6 milj. €
Ahvenanmaa
5 milj. €
Valtakunnalliset osiot
171 milj. €
Tekninen tuki 3 %
39 milj. €
Yhteensä
1 304 milj. €
Lisäksi EAY
161,3 milj. €
Vähävaraisten avustus
23 milj. €
(luvut sisältävät pelkän EU osuuden, lisäksi käytössä on valtion rahoitusta 75 % EU
osuuden määrästä)

Rahoituksen jakautuminen
toimintalinjoittain
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittäminen (EAKR)
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
TL 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus (ESR)
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja
elinikäinen oppiminen (ESR)
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja
köyhyydentorjunta
TL 6 Tekninen tuki (EAKR)

Osuus
Osuus ESR
EAKR
rahoituksesta
rahoituksesta
41 %
54 %
47 %
33 %
20 %
6%

Vielä on auki, voidaanko maakuntakohtaisesti poiketa ohjelma-asiakirjan mukaisista
rahasto- ja toimintalinjakohtaisista jaoista (= tehdä ”vaihtokauppaa” maakuntien
välillä).

Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitus (EU osuus)
IP alue yhteensä
772,5 milj. €
- EAKR :n osuus
526,8 milj. €
- ESR:n osuus
245,7 milj. €

68,2 %
31,8 %

Keski-Pohjanmaalle suuntautuva rahoitus
Keski-Pohjanmaan osuus (EU) Itä- ja Pohjois-Suomen alueen
rahoituksesta on 4,4 % eli 34,3 milj. €. Tämän lisäksi saadaan valtiolta
noin 25,7 milj. € (75 % EU osuuden määrästä). Alueemme kunnilta
tarvittava osuus tulee olemaan noin 8,6 milj. €, joka on 25 % EU
osuuden.
Keski-Pohjanmaan laskennallinen rahoituskehys tulee pysymään miltei
kuluvan kauden tasoisena (- 3 %). Suurimpana muutoksena on EAKR rahoituksen merkittävä pieneneminen nykykauteen verrattuna (- 21,4 %)
ja vastaavasti alueellisessa päätösvallassa olevan ESR –rahoituksen
voimakas kasvu (+ 89,2 %).
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Huom! Kaikki edellä esitetyt summat ovat indeksoimattomia eikä niistä ole vielä
vähennetty 6 % suoritusvarausta tai mahdollista 5 % ”liikkuvaa kehystä”, joten ne
tulevat vielä tarkentumaan.

Puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja merkitään
tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi lyhyesti läpi keskeisimmät edellä
esitetystä listatekstistä. Keski-Pohjanmaan rahoitus (EU+valtio
yhteensä) on noin 60 milj. euroa (tarkentuu vielä). Kaj Lyyski korosti
rakennerahasto-ohjelman lisäksi myös maaseudun kehittämisohjelman
merkitystä alueelle.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Maakuntahallitus 17.2.2014 § 13
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Suomen rakennerahasto-ohjelman Itä- ja
Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LUONNONVARAKESKUSUUDISTUS

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 14
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT),
Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
(RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus (Tike)
muodostavat 1.1.2015 alkaen uuden Luonnonvarakeskuksen.
Luonnonvarakeskuksen valmistelu on sisältänyt kaksi
sidosryhmätilaisuutta sekä alueiden kuulemisen, joihin kaikkiin KeskiPohjanmaan liitto on osallistunut yhdessä maakuntamme toimijoiden
kanssa. Alueiden kuulemistilaisuudessa 31.1.2014, Maa- ja
metsätalousministeriö halusi kuulla alueiden näkemyksiä tämän
hetkiseen suunnittelutilanteeseen. Erityisesti ministeriötä kiinnosti
alueiden halukkuus sitoutua Luonnonvarakeskuksen toiminnan
kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan toimijat jättivät tilaisuudessa
luonnonvarakeskuksesta kirjallisen lausunnon.
Luonnonvarakeskuksen suurimmat lähivuosien haasteet ovat neljän
laitoksen toiminnan yhdistäminen sekä uudistaminen ja valtion
kehysrahan leikkaus 24 % vuoteen 2017 mennessä. Luonnonvarakeskus
pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin 7:llä toimenpidekokonaisuudella:
1. Täydentävän rahoituksen kasvattaminen.
2. Tutkimustoiminnan priorisointi ja tehostaminen, ml. tutkimuksen
tukipalveluiden volyymin, tuotantotavan ja rahoitusrakenteen
suunnittelu.
3. Maksullisen toiminnan lisääminen ja kannattavuuden parantaminen.
4. Viranomais- ja asiantuntijatehtävien priorisointi, synergiahyötyjen
hyödyntäminen ja rahoitusrakenteen muutos.
5. Synergiaetujen hyödyntäminen hallinnossa.
6. Muiden kuin henkilöstökulujen supistaminen ja rahoitusrakenteen
muutos.
7. Toimipaikkaverkoston kehittäminen.
Toimipaikkaverkoston kehittämiseen liittyy olennaisesti strategisten
toimipaikkojen valinta. Kuulemistilaisuudessa strategisiksi
toimipaikoiksi valmistelijat esittivät 1. pääkaupunkiseutu,
2. Jokioinen, 3. Joensuu, 4. Oulu, 5. Rovaniemi, 6. Kuopio (Maaninka,
Suonenjoki), 7. Jyväskylä, 8. Tampere, 9. Turku ja 10. mahdollisesti
Kokkolan yliopistokeskus. Ministeriö tehnee lopulliset ratkaisut
strategisista toimipaikoista ja muista sopeuttamisratkaisusta maaliskuun
aikana.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee kokouksessa jaettavan Keski-Pohjanmaan toimijoiden
Maa- ja metsätalousministeriölle toimittaman lausuntokirjeen
tiedoksi ja
2. painottaa edunvalvonta- ja kehittämistoimenpiteiden tärkeyttä
palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Keski-Pohjanmaalla.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN
HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

Maakuntahallitus 2.10.2013 § 121
Keski-Pohjanmaan alueen osalta sosiaali- ja terveyspalvelut on
järjestetty Oulun erityisvastuualueen ERVA-alueella seuraavasti:
Nykyisen sairaanhoitopiirin alueella on kolme sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijaa: (1) Kokkolan kaupunki (tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalvelut isäntäkuntamallilla Kruunupyylle), (2)
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä,
joka tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut koko sairaanhoitopiirin
alueelle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut Jyta
liikelaitoskuntayhtymänä maakunnan 7 kunnalle/kaupungille sekä (3)
peruspalvelukuntayhtymä Selänne, joka tuottaa peruspalvelut
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevalle Reisjärven
kunnalle. Lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon
palveluita omien jäsenkuntiensa ulkopuoliselle alueelle Pietarsaaren
ja Kalajokilaakson seuduille.
Suunnitellun uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteen
tulee tukea maakunnassa jo olemassa olevaa organisoitua toimijoiden
yhteistyötä. Tulevan mallin tulisi kannustaa yksinkertaistamaan nykyisiä
rakenteita sen sijaan, että se aiheuttaa entistä moniportaisemman
järjestelmän ja aikaansaa uusien sote-alueiden kilpailevat investoinnit.
Lähtökohtana tulee olla myös se, ettei uudistus romuta sosiaalialalle jo
muodostettua kehittämisrakennetta.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa valmisteluryhmän esitystä, jonka
mukaan uudella ERVA-erityisvastuualueella ei ole palveluiden
järjestämisvastuuta, vaan sen tärkein tehtävä on siihen kuuluvien sotealueiden toiminnan koordinointi ja ohjaus sekä näihin liittyvät
tukitoiminnot. Kuten ehdotuksessa todetaan, tulee erityisvastuualueen
tehtävien perusteet ja keskeiset toiminta-alueet kirjata säädöksiin.
Keski-Pohjanmaan liiton mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiseen liittyvät ratkaisut eivät voi perustua ainoastaan
työssäkäyntiin ja tiukkoihin väkilukuihin, vaan huomioon tulee ottaa
myös kuntien ja alueen asukkaiden toiminnalliset asiointi- ja
yhteistyöalueet, kieliolosuhteet sekä kuntien taloudellinen kyky tuottaa
palvelut.
Valmisteluryhmän mukaan sote-alueella ja perustason alueella
järjestämisvastuu toteutetaan pääsääntöisesti niin sanotulla
vastuukuntamallilla. Vastuukuntamallin sijasta sote-alue voidaan
toteuttaa kuntayhtymämallilla, jos vastuukunnan asukasluku on alle
puolet kaikkien sote-alueeseen kuuluvien kuntien yhteenlasketusta
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asukasluvusta. Kuntayhtymämallin lisäksi edellytetään, että
vastuukunnalla ei ole riittävää kantokykyä vastata laajasta
perustasosta. Keski-Pohjanmaan virallisen maakunnan osalta Kokkolan
väkiluku on noin 67 %, mutta nykyisen sairaanhoitopiirin
käyttäjäkuntien osalta Kokkolan osuus on noin 30 - 40 %. KeskiPohjanmaan liiton näkökulmasta ensisijainen tavoite on muodostaa
ylimaakunnallinen yhteistyö- ja hallintoalue.
Kuntakohtaisia väkilukuja tarkastellen vain maakunnan
keskuskaupunkina toimivan Kokkolan väkiluku vastaa
valmisteluryhmän esittämää sosiaali- ja terveysalueen (sote) rajaa,
joka on vähintään noin 50 000 asukasta. Kokkolan kaupunki
voi siten järjestää laajan perus- ja erikoistason palvelut ja toimii sotealueen vastuukuntana, mikäli pitäydytään tiukasti valmisteluryhmän
asettamissa väestörajoissa ja muissa vaatimuksissa, kuten esimerkiksi
työssäkäyntialueessa.
Keski-Pohjanmaan liiton mielestä on tärkeää, että sote-alueen
jäsenkunnat voivat sopia keskenään toiminnan rahoittamisesta,
maksuperusteista ja hallinnosta. Koko alueen kuntalaisille tulee taata
tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Sote-alueiden
eri väestöryhmien ja syrjäisten alueiden osallisuus on turvattu muussakin
kuin vain maksajan roolissa. Keski-Pohjanmaan liitto pitää
tarkoituksenmukaisena valmisteluryhmän linjausta, joka mahdollistaa
vaihtoehtoiset ratkaisumallit.
Suurin osa kuntien menoista aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista. Olisi ollut tärkeää, että kunnilla jo tässä vaiheessa olisi tieto
siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rahoitus
maassamme järjestetään. Nykyinen monikanavainen rahoitus on uhka
palvelujärjestelmälle ja kohtuullisille kustannuksille.
Uudistusta joudutaan arvioimaan myös kunnallisen itsehallinnon ja
perustuslain näkökulmasta. Sote-uudistuksessa tarkastelussa tulisi olla
myös maakuntahallinnon taso, kuten mm. maakuntahallitusten
puheenjohtajat ovat yhteisesti esittäneet. Keski-Pohjanmaa liitto toteaa,
että sote-uudistuksen alueelliset ratkaisut ovat peruskuntien asia.
Maakuntaliitot ovat kuitenkin vuosina 2011-2013 kokeneet
ongelmalliseksi sen, että aluekehittämisen lakisääteisestä
kokonaisvastuusta huolimatta maakuntaliitot ovat valtiovallan taholta
haluttu pitää sivussa sote- ja muista palvelurakennetarkasteluista.
Keski-Pohjanmaan ylimaakunnallisen toiminta-alueen asukkaiden
tulevaisuuden palvelujärjestelmän kannalta on ensiarvoisen tärkeää
turvata Kokkolassa sijaitsevien erikoissairaanhoidon palvelujen laajuus
ja palvelutaso. Vuosina 2012-2013 eri sote-selvitysryhmien ja THL:n
suunnitelmissa on oikealla tavalla osoitettu Kokkolan keskusaseman
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merkitys alueellisena palvelujen tuottajana. Jo toteutetut merkittävät
investoinnit mahdollistavat Kokkolassa sijaitsevien erikoissairaanhoidon
palvelujen käyttäjäkuntien laajentamisen Kalajokilaakson ja Pietarsaaren
seudun kuntiin ja muodostettaviin uusiin perustason sote-alueisiin.
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa lopuksi, että sote-uudistuksen
toteuttaminen ja sote-rakenteiden lähivuosien uudistaminen on ihmisten
peruspalvelujen toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Soteuudistuksen tulee olla ensisijainen vireillä oleviin muihin kunta- ja
aluehallinnon uudistuksiin nähden. Uudistusten toimeenpanon aikataulut
tulee sovittaa kuntien päätöksenteon näkökulmasta realistisiksi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää antaa asiasta edellä todetun lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi sosiaali- ja terveyshuollon
järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista valmistellun lausunnon.
--Maakuntahallitus 17.2.2014 § 15
Keski-Pohjanmaa on verkottunut maakunta, jossa sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijat tekevät keskenään tavoitteellisesti tiivistä
yhteistyötä ja alueella on vahvaa yhteisöllisyyttä. Yhteistyötä tukee
osaltaan myös vahva kolmas sektori, hyvä yhteistyö kulttuurin ja
liikunnan toimijoiden kanssa sekä asiakkaiden osallisuutta edistävien
käytäntöjen kehittäminen. Maakunnan kaksikielisyydellä (suomi ja
ruotsi) on vaikutuksia alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatioiden toimintaan ja kehittämiseen. Kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja ja koulutusorganisaatioiden
koulutustarjontaa järjestetään molemmilla kotimaisilla kielillä.
Hyvän syntyvyyden ansiosta maakunnassa lasten, nuorten ja
lapsiperheiden osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin, vaikka
myös ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa. Alueen asukastiheys vaihtelee
suuresti, sillä kaupunki- ja kuntakeskusten lisäksi on harvaanasuttuja
alueita. Väestörakenne asettaa erityisiä haasteita sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.
Sote-menot ovat keskimääräisellä tasolla Pohjois-Suomen alueelle
suhteutettuna. Pienituloisuutta on Keski-Pohjanmaalla vähemmän kun
muualla pohjoisessa. Tilastojen mukaan hyvinvointijohtaminen alueen
kunnissa on vertailualuetta pienemmässä roolissa. Palveluiden saatavuus
on heikentynyt erityisesti maaseutumaisilla alueilla ja hyvinvointi
polarisoituu keskuskaupungin ja maaseudun välillä (Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2012).
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointibarometrin mukaan maakunnan
merkittävimmät ajankohtaiset riskitekijät väestön hyvinvoinnille ovat
pitkäaikaistyöttömyys, psyykkiset pitkäaikaissairaudet,
nuorisotyöttömyys, päihteiden käyttö ja yksinäisyys. Palveluiden
saatavuudessa erityisesti joukkoliikennepalvelujen,
erikoislääkäripalvelujen, mielenterveyspalvelujen, korkea-asteen
koulutuspalvelujen ja hammaslääkäripalvelujen saatavuus koettiin
vaikeaksi. Pitkät etäisyydet haastavat esimerkiksi ensihoitoa,
pelastustoimea ja poliisin palvelun saavutettavuutta. Keski-Pohjanmaan
hyvinvointibarometri asiantuntijaorganisaatioiden kyselynä antoi
myönteisen näkemyksen keskipohjalaisten hyvinvoinnin
kokonaistilanteesta; valtaosa arvioi väestön hyvinvoinnin
kokonaistilanteen olevan hyvä tai keskitasoinen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty
asiakaslähtöisesti
Keski-Pohjanmaan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat
laatineet yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Alueella on myös käyty keskustelua terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman kehittämisestä ja laajentamisesta sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteiseksi järjestämissuunnitelmaksi, koska KeskiPohjanmaalla tullaan jatkossa menemään eheään, integroituneeseen
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen. Järjestämissuunnitelma on
laadittu niin, että se mahdollistaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon
alueellisen kehittämisyksikön toiminnan. Myös hyvinvoinnin
tietotuotantoa ja hyvinvointitiedon hyödyntämistä tulee voida kehittää
alueellisesta rakenteesta käsin.
Keski-Pohjanmaalle tulee muodostumaan nykyistä laajempi alueellinen
toimija tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Erikoissairaanhoidon toiminnan nivoutuminen tukemaan sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalveluja on olennaista integroidun
palvelujärjestelmän kehittämisessä. Myös toimivat yhteydet muihin
kuntapalveluihin on turvattava. Keski-Pohjanmaalla on tarkoitus
säilyttää myös laajaa aluetta palveleva erikoissairaanhoidon päivystävä
sairaala. Tavoitteena on järjestää palvelut kuntalaisille selkeinä, eheinä
ja yhteen sovitettuina kokonaisuuksina, siirtäen painopistettä
ennakointiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä peruspalveluihin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio
edellyttää maakunnallisen organisoitumisen ohella myös merkittäviä
rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
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Haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sisällössä
Esityksen mukaan sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuualueet
aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Tilanteessa, jossa
kuntarakenne on kuitenkin kehitysvaiheessa ja alueen kunnilla on
taloudellisesti vaikeaa, on haasteellista alueellisesti ratkaista
kuntayhtymä- tai vastuukuntamallista yhteistoimintasopimuksineen ja
rahoitusmalleineen. Palveluiden tasavertainen saavutettavuus ja
tarpeenmukaisuus on varmistettava rakenteita uudistettaessa ja
uudistusvaiheen aikana. Keski-Pohjanmaan keskuskaupunki Kokkolan
asukasluku on yli puolet maakunnan asukasluvusta. Täten esityksen
mukaan alueen kunnat eivät voi sopia että kuntayhtymä vastaa
palvelujen järjestämisestä. Palvelualue voi kuitenkin muodostua
nykyisen Keski-Pohjanmaan rajoja laajemmaksi, joten alueella halutaan
pitää vaihtoehtoisena myös kuntayhtymämallia. Myös KeskiPohjanmaan maaseutukuntien vaikutusmahdollisuus on huomioitava
vaikka asukasluku on suhteessa alhaisempi. Kuntakohtaisen
rahoitusosuuden ja väestöpohjan suhteessa vaikutusmahdollisuutta
vastuukunnan toimielimessä ei välttämättä tule siten että vastuukunnan
toimielimeen tulisi kaikista kunnista edustajaa. Tämä ei välttämättä ole
tarkoituksen mukaista. Mahdollisten perustason alueiden taloudellinen
kantokyky palveluiden järjestämiseksi tulee varmistaa.
Erityisvastuualueen koordinaatiovastuu ja kehittämisrooli on selkeä,
mutta tason hallinnollinen malli ja yhteys sote-alueisiin kaipaa
avaamista.
Hallituksen jäsen Ulla-Riitta harju poistui kokouksesta asiakohdan
käsittelyn aikana.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää antaa asiasta edellä mainitun lausunnon ja oikeuttaa
maakuntajohtajan allekirjoittamaan 28.2.2014 mennessä jätettävän
kyselylomakkeen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan
kokouksessa käsitelty web-kyselylomake.
---
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LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN UUDESTA ALUEJAOSTA

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 16
Sisäministeriö on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön esityksestä
pelastustoiminnan uudeksi aluejaoksi. Uusien pelastusalueiden on
tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta.
Pelastustoiminnan aluejakouudistus on osa hallituksen rakennepoliittisen
ohjelman toimeenpanoa. Pelastustoimen aluejako uudistetaan
vähentämällä alueiden määrä nykyisestä 22:sta 11 alueeseen.
Lähtökohtaisesti uudistuksessa noudatetaan vuoden 2014 alusta voimaan
tulevaa poliisilaitosjakoa.
Pelastuslain mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta
pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta
valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain
mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Pelastuslain mukaan
aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava
kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee.
Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan
voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse
sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto
päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien
järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi
välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet.
Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on
sopimus pelastustoiminnan järjestämisestä.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun yhteinen pelastusalue
yhdistettäisiin koko Vaasan vaalipiirin alueen kattavaksi yhdeksi
pelastusalueeksi.
Kuntia ja alueviranomaisia pyydetään antamaan mahdollinen
lausuntonsa 28.2.2014 mennessä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa
seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi?
2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset
ja muut syyt, joiden takia aluejako tulisi olla erilainen.
3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää lausuntonaan seuraavaa:
1. Pelastuslaitokset ovat kuntien ylläpito- ja kustannusvastuulla.
Alueiden laajentamisesta ei ole esitetty kustannuslaskelmia, sosiaalija terveydenhuollon uudistaminen on kesken ja vireillä on lukuisia
muita kuntia koskevia rakenneuudistuksia. Uudistusta ei siten tule
toteuttaa esitetyssä aikataulussa ennen muiden uudistusten
selkiintymistä ja kuntien aitoa mahdollisuutta selvittää
kustannusmuutokset. Epärealistisen kireä aikataulu aiheuttaa
kunnissa kiireellisen neuvotteluprosessin.
2. Keski-Pohjanmaa kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan
erikoisvastuualueeseen. Pelastuslaitoksella on mm. ensivastetehtävä,
joten Poliisipiirijaotus ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisin
aluejakoperuste. Tästä näkökulmasta Keski-Pohjanmaan
palvelujärjestelmän kannalta tulisi selvittää Keski-Pohjanmaan ja
Jokilaaksojen pelastusalueiden yhdistämistä, mikäli yhdistämiset
ylipäätään ovat tässä vaiheessa perusteltuja.
3. Rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetyt säästöt voidaan saavuttaa
myös nykyisten pelastuspiirien puitteissa. Uudistus suurpiireineen
tulee lisäämään kuntien kustannuksia mm. palkkojen harmonisoinnin
ja organisaatiouudistusten johdosta.
Maakuntajohtaja teki kokouksen aikana uuden ehdotuksen asian
käsittelyn siirtämisestä seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.
---
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LAUSUNTO ALUEKEHITYSLAKIEN NOJALLA ANNETTAVISTA
ASETUKSISTA JA MAAKUNTIEN ASEMASTA
RAKENNERAHASTOHALLINNOSSA

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 17
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
(7/2014) sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta (8/2014) säädettiin eduskunnassa 17.12.2013. Tasavallan
presidentti vahvisti lait voimaantuleviksi 20.1.2014.
Parhaillaan on valmisteltavana em. lakien nojalla annettavat asetukset,
joista käydään keskustelua mm. Alue- ja rakennepolitiikan
neuvottelukunnan kokouksessa 11.2.2014. Keski-Pohjanmaan
maakuntajohtaja on ARNE:n yhtenä jäsenenä kokouksessa läsnä.
Asetukset on tarkoitus saattaa lausunnolle helmikuun 2014 aikana.
Maakuntaliittojen näkökulmasta ajankohtainen keskusteluaihe
asetusluonnoksiin liittyen on TEM:n esitys neljästä (4) koordinoivasta
maakuntaliitosta ja muiden maakuntaliiton asema ns. EUrakennerahastovaroja välittävänä sekä hankkeista päättävänä tai
rahoittavana viranomaisena. Itä- ja Pohjois-Suomen kannanottoja
valmistellaan 10.2.2014 Rovaniemellä kokoontuvassa neuvottelukunnan
kokouksessa.
Maakuntaliittojen asemaan tulevana aluekehitysviranomaisena liittyy
ennakkotiedon mukaan 11.2.2014 julkaistava ns. kansliapäälliköiden
”Aluehallinnon uudelleenjärjestämistä koskeva selvitys.”
Talouspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee selvitystä 11.2.2014,
jonka jälkeen tapahtuu mahdollinen julkistus.
Maakuntahallituksen kokoukseen 17.2.2014 mennessä oletettavasti
tiedetään asetusten sisällöstä ja lausuntoajoista tarkemmin.
Kokouksessa jaettiin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien eriävä
kannanotto Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnalle 11.2.2014
esitettyyn aluekehityslain asetusluonnokseen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy tilannekatsauksen
Päätös:
Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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LUOVA2020 JATKORAHOITUS

Maakuntahallitus 18.6.2012 § 88
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto hakee maakunnan
kehittämisrahoitusta hankkeelleen LUOVA2020.
Taustaa
Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan kehittämisorganisaatioiden
tarpeesta entistä tiiviimpään yhteistyöhön alettiin käydä keskusteluja jo
vuonna 2004 - 2005. Silloin nähtiin, että resurssien niukentuessa
organisaatioiden olisi tarvetta yhä enemmän yhdistää voimiaan ja
taitojaan edistääkseen alueen ja luonnonvara-alan kehittymistä. Yhteinen
näkemys oli, että maa- ja metsätalous vaatii nyt ja erityisesti
tulevaisuudessa korkeaa osaamistasoa. Keskustelujen tuloksena koottiin
luonnonvara-alan organisaatioiden vapaamuotoinen yhteistyöryhmä
LUOVA-verkosto. LUOVA -verkoston kehittämis- ja
innovaatiotoimintaa on rahoitettu KOKO -ohjelmarahoituksella vuosien
2010 – 2012 aikana, jolla voitiin toteuttaa luonnonvara-alan tavoitteita.
Nyt muodostunutta verkoston toimintaa sekä sen kautta koordinoitua
innovaatio- ja kehittämistoimintaa on tavoitteena jatkaa ja edelleen
kehittää. LUOVA -verkostolla on merkittävä rooli parhaillaan
valmisteilla olevan maaseutustrategian teossa hankkeen kautta sekä
toimeenpanossa/jalkauttamisessa jatkossa.
Tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
- parantaa Keski-Pohjanmaan elinvoimaa kehittämällä erityisesti
luonnonvara-alaa
- koordinoida osaltaan luonnonvara-alan hanketoimintaa
- lisätä maaseutulähtöistä innovaatiotoimintaa
- edistää alueellista, ylimaakunnallista, kansallista ja kansainvälistä
verkostoitumista myös yli toimialarajojen
- ennakoida maaseudun osaamis- ja työvoimapeikkoja
- tehostaa tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen yhteistyötä sekä
tutkimustiedon hyödyntämistä maaseudun kehittämisessä sekä
vahvistaa alan innovaatioympäristöjä
Hankkeen tuloksena saadaan:
- uusia hankeideoita sekä hankehakemuksia
- uusi maaseutustrategia 2014+
- generoidaan alueelle rahoitusta hankkeiden kautta
- uusia yhteistyökumppaneita verkostoitumisen myötä
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Hankkeen toimenpiteet
- luonnonvara-alan kehittämistoimien suunnittelu, yhteensovittaminen
ja koordinointi
- osallistuminen Keski-Pohjanmaan uuden maaseutustrategian
valmisteluun
- alueellisten toimijoiden yhteistyön edistäminen
- hankeaktivointi ja hankevalmistelu
- verkostoituminen muiden maakuntien toimijoiden sekä
valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmatyöhön osallistuminen
- valmistautuminen uuteen EU-ohjelmakauteen 2014+
- osallistuminen maaseudun ammattien osaamis- ja työvoimatarpeiden
selvittämiseen
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty toteuttamisaika: 15.5.2012 – 31.7.2014
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 26 000
39 300
Ostopalvelut
3 300
3 000
Matkakustannukset
2 200
6 000
Vuokrakustannukset
900
1 500
Toimistokulut
800
1 000
Muut kustannukset
800
1 700
Yhteensä
34 000
52 500
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
23 800
36 750
Kuntarahoitus
6 800
10 500
Muu julkinen
3 400
5 250
rahoitus
Yhteensä
34 000
52 500

2014
20 500
2 000
4 500
1 000
600
900
29 500

yhteensä
85 800
8 300
12 700
3 400
2 400
3 400
116 000

2014
20 650
5 900
2 950

yhteensä
81 200
23 200
11 600

29 500

116 000

Vuosien 2013 ja 2014 rahoitusta tulee hakea erikseen.
Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Tiina Harjunpää.
Hankepriorisointi ja perustelut
LUOVA2020 -hanke pisteytettiin maakuntahallituksen hyväksymän
hankepisteytyslomakkeen mukaisesti ja hankkeen pistemäärä on 23/25.
Pisteytyksen mukaisesti hankkeelle myönnetään 70 % MKR rahoitusosuus.
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Perusteluita hankepisteytyksessä:
Hanke on MKR -kriteereiden mukaista toimintaa ja tukee myös vahvasti
Maakuntaohjelman painopisteitä. Hanke edistää ja kehittää maaseudun
elinvoimaisuutta luonnonvara-alan verkostotoiminnan koordinoinnilla.
Hanke on merkittävä ja ajankohtainen maakunnallisesti uuden
maaseutuohjelman valmistelun sekä maaseutustrategian luomisen
näkökulmasta. Hankkeella aikaansaadaan vipuvaikutusta maakuntaan
mm. ulkoista rahoitusta hankkimalla. Hankkeen avulla mahdollistetaan
alueellinen, kansallinen sekä kansainvälinen tutkimus-, kehitys- sekä
innovaatioyhteistyö luonnonvara-alalla.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 15.5.2012 – 31.12.2012 maakunnan
kehittämisrahaa 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 23 800 euroa.
2) rahoituspäätös tehdään ehdollisena siten, että maakuntahallituksen
rahoituspäätös astuu voimaan, kun hankkeella on myönteiset
kuntarahoituspäätökset.
3) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 15.5.2012 – 31.7.2014.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi hankekoordinaattori Tiina
Harjunpään. Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
5) nimeää hankkeen ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi
ohjelmapäällikkö Teppo Rekilän.
Matti Louhula ja Jouni Jyrinki poistuivat esteellisinä kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi hallitus yksimielisesti valitsi
Riitta Kalliokosken.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 18.2.2013 § 20
Vuoden 2012 toiminta
Hankkeen keskeisempänä toimenpiteenä vuoden 2012 aikana on ollut
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategiatyöhön ja Pohjanmaan ELY keskuksen alueellisen maaseutuohjelman laatimistyöhön osallistuminen,
jossa määriteltiin seuraavan ohjelmakauden alueellisia tavoitteita.
Maaseutustrategiatyötä jatkettiin intensiivisesti elokuun alusta joulukuun
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puoliväliin toimimalla Keski-Pohjanmaan liiton nimeämän
maaseutustrategiatyöryhmän sihteerinä sekä ohjeistamalla alakohtaisten
tekstien laatijoita ja toimimalla heidän yhteyshenkilönään. Lisäksi
hankkeen kautta oli lisäresurssia käytössä kirjoitustyössä sekä tekstien
muokkauksessa, sekä osallistumalla muihin tarvittaviin strategiaa
kokoaviin työryhmiin ja palavereihin sekä asiantuntijaryhmiin.
Hankkeessa on tehty taustatyötä ns. biolaakso-yhteistyön hyväksi.
Valtioneuvoston suunnittelemat alueellisten sektoritutkimuslaitosten
fuusioinnista tulevat vaikuttamaan myös Keski-Pohjanmaalla
sijaitsevien MTTn ja Metlan yksiköiden tulevaisuuteen. KeskiPohjanmaalla halutaan turvata alueen elinkeinoja palvelevan
tutkimuksen ja kehittämistoiminnan jatkuvuus ja koota voimia
biolaakso-verkostoyhteistyöhön.
Vuoden 2013 toimenpiteet
- luonnonvara-alan kehittämistoimien suunnittelu, yhteensovittaminen
ja koordinointi
- osallistuminen Keski-Pohjanmaan uuden maaseutustrategian
valmisteluun
- alueellisten toimijoiden yhteistyön edistäminen
- hankeaktivointi ja hankevalmistelu
- verkostoituminen muiden maakuntien toimijoiden sekä
valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- valmistautuminen uuteen EU-ohjelmakauteen 2014
- osallistuminen maaseudun ammattien osaamis- ja työvoimatarpeiden
selvittämiseen
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 26 000
39 300
Ostopalvelut
3 300
3 000
Matkakustannukset
2 200
6 000
Vuokrakustannukset
900
1 500
Toimistokulut
800
1 000
Muut kustannukset
800
1 700
Yhteensä
34 000
52 500
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
23 800
36 750
Kuntarahoitus
6 800
10 500
Muu julkinen
3 400
5 250
rahoitus
Yhteensä
34 000
52 500
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2014
20 500
2 000
4 500
1 000
600
900
29 500

yhteensä
85 800
8 300
12 700
3 400
2 400
3 400
116 000

2014
20 650
5 900
2 950

yhteensä
81 200
23 200
11 600

29 500

116 000
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Vuoden 2014 rahoitusta tulee hakea erikseen.
Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2013 – 31.12.2013 maakunnan
kehittämisrahaa 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 36 750 euroa.
2) toteaa että hankkeen yhteyshenkilönä jatkaa suunnittelija Tiina
Harjunpää.
3) toteaa että hankkeen ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä jatkaa
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Perustelut: hanke on toteuttanut alkuperäistä toimintasuunnitelmaa ja
saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Hankkeen avulla on voitu
mahdollistaa asiantuntemus ja resurssit alueellisen maaseutustrategian
valmistelutyöhön. Hanke edistää ja kehittää maaseudun elinvoimaisuutta
luonnonvara-alan verkostotoiminnan koordinoinnilla. Hankkeen avulla
mahdollistetaan alueellinen, kansallinen sekä kansainvälinen tutkimus-,
kehitys- sekä innovaatioyhteistyö luonnonvara-alalla.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Jouni Jyrinki ja
maakuntahallituksen jäsen Matti Louhula poistuivat esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Maakuntahallitus 17.2.2014 § 18
Vuoden 2013 toiminta
Vuoden 2013 aikana toiminnan pääpainotukset ovat olleet
seuraavanlaiset:
Hankeaktivointi ja hankevalmistelut
- toimialakohtaisten hankkeiden käynnistäminen
- Leonardo kumppanuushankkeen GRASS käynnistäminen
- LUOVA verkoston hankeideoiden kokoaminen TOTSUun
Yhteistyö
- taustatyö Biolaaksoyhteistyön käynnistämiseksi
- seminaarien järjestämiseen osallistuminen (Biolaakso-seminaari ja
Biolaakson kehittämisen strategiapäivä)
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tilastoaineiston keruu
toimialakohtaisten työryhmien kokoontumiset

Verkostoituminen
- verkostoitumisen edistäminen eri tapahtumien kautta:
- MTK-yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät
- Pohjois-Pohjanmaan hanketoimijoiden neuvottelupäivät
- MTTn Maaningan yksikön vierailu Biolaakso-toimijoiden kanssa
- Pohjoisen suomen nautakarjatalouden kehittäjätapaaminen
- maatalouden hanketreffit
- verkostoitumis – ja hankesuunnittelumatka Hollantiin
Maaseutustrategia
Osallistuminen Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian 2014 – 2020
valmisteluun sekä avustaminen Pohjanmaan ELY -keskuksen alueellisen
maaseutustrategian 2014 -2020 ensimmäisen vaiheen valmisteluun
Keski-Pohjanmaan osalta.
Seuraavaan ohjelmakauteen valmistautuminen
- neuvottelukäynti Pohjois-Savoon MTT:n Maaningan yksikköön sekä
Savonia -ammattikorkeakouluun
- osallistuminen Manner-Suomen maaseutuohjelman
neuvottelupäiville
- EU:n rakennerahastokauden 2013 - 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen
aluesuunnitelman valmisteluseminaari
- Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman teemaseminaariin
osallistuminen
Vuoden 2014 toimenpiteet
- Luonnonvara-alan kehittämistoimien suunnittelu,
yhteensovittaminen ja koordinointi
- Alueellisten toimijoiden yhteistyön edistäminen
- Hankeaktivointi ja hankevalmistelu
- Verkostoituminen muiden maakuntien toimijoiden sekä
valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmatyöhön osallistuminen
- Valmistautuminen uuteen EU –ohjelmakauteen 2014+
- Osallistuminen maaseudun ammattien osaamis- ja
työvoimatarpeiden selvittämiseen
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Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 26 000
39 300
Ostopalvelut
3 300
3 000
Matkakustannukset
2 200
6 000
Vuokrakustannukset
900
1 500
Toimistokulut
800
1 000
Muut kustannukset
800
1 700
Yhteensä
34 000
52 500
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
23 800
36 750
Kuntarahoitus
6 800
10 500
Muu julkinen
3 400
5 250
rahoitus
Yhteensä
34 000
52 500
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2014
20 500
2 000
4 500
1 000
600
900
29 500

yhteensä
85 800
8 300
12 700
3 400
2 400
3 400
116 000

2014
20 650
5 900
2 950

yhteensä
81 200
23 200
11 600

29 500

116 000

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2014 – 31.7.2014 maakunnan
kehittämisrahaa 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 20 650 euroa.
2) toteaa että hankkeen yhteyshenkilönä jatkaa suunnittelija Tiina
Harjunpää.
3) toteaa että hankkeen ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä jatkaa
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Perustelut: hanke on toteuttanut alkuperäistä toimintasuunnitelmaa ja
saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Hankkeen avulla on voitu tukea
alueellista Biolaakso -valmistelutyötä, sekä alueellisten maaseudun
kehittämiseen liittyvien strategioiden valmistelua. Hanke edistää ja
kehittää maaseudun elinvoimaisuutta luonnonvara-alan
verkostotoiminnan koordinoinnilla. Hankkeen avulla mahdollistetaan
alueellinen, kansallinen sekä kansainvälinen tutkimus-, kehitys- sekä
innovaatioyhteistyö luonnonvara-alalla.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Hallituksen jäsen Jouni Jyrinki poistui esteellisenä asiakohdan käsittelyn
ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elina Tuikka.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Hallituksen jäsen Jouni Jyrinki poistui esteellisenä kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asiakohdan osalta
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Elina Tuikka.

---
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SOTE REKRY JATKORAHOITUS

Maakuntahallitus 18.6.2012 § 98
Työplus hakee maakunnan kehittämisrahoitusta hankkeelleen
SoteRekry. Hankkeessa osatoteuttajina ovat Keski-Pohjanmaan
keskussairaala, Peruspalveluliikelaitos JYTA, sekä Kokkolan
terveyskeskus.
Taustaa
Osaavan työvoiman riittävyys on keskeinen edellytys tarpeenmukaisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudelle alueellamme. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden saatavuutta voidaan pitää myös alueen yhtenä
keskeisenä vetovoimatekijänä. Kokkolan ja Kaustisen seudut vastaavat
työntekijöiden rekrytointeihin liittyviin haasteisiin terveydenhuollon
toimijoiden yhteisellä rekrytointihankkeella. Hankkeen keskeisimpinä
tavoitteina ovat osaavan työvoiman rekrytoiminen alueelle, alueen
yhteisen rekrytointistrategian luominen sekä tutor-toiminnan
kehittäminen alueen yksiköiden sisällä.
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on sosiaali- ja terveysalan rekrytointi- ja
tutortyön kehittäminen ja uusien toimintamallien löytäminen. Hankkeen
aikana luodaan yhteinen rekrytointistrategia sekä tutor-malli, minkä
avulla saadaan uudet työntekijät sitoutumaan pitemmäksi ajaksi
tehtäviinsä. Hanke sisältää niin lyhyen kuin pitkäntähtäimen
toimenpiteitä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle sekä tutormallin vakiinnuttamiseksi organisaatiossa. Hanke pyrkii rakentamaan
sosiaali- ja terveysalan osaajista rekisteriä tulevien rekrytointien
helpottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä
yhteistyötä.
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty toteuttamisaika: 1.6.2012 – 31.5.2014
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 35 000 70 000
Ostopalvelut
5 000
20 000
Matkakustannukset
1 000
2 500
Vuokrakustannukset
2 250
3 900
Yhteensä
44 250 97 600

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2014
35 000
5 000
1 000
1 650
43 150

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

yhteensä
140 000
30 000
4 500
7 800
185 000

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 7/2012
Maakuntahallitus 8/2012
Maakuntahallitus 9/2012
Maakuntahallitus 2/2013
Maakuntahallitus 2/2014

18.6.2012/§ 98
27.8.2012/§ 117
24.9.2012/§ 138
18.2.2013/§ 22
17.2.2014/§ 19
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
30 975
68 320
Kuntarahoitus
13 275
29 280
Yhteensä
44 250
97 600

65

2014
30 205
12 945
43 150

yhteensä
129 500
55 500
185 000

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Tiina Harjunpää.
Hankepriorisointi ja perustelut
SoteRekry -hanke pisteytettiin maakuntahallituksen hyväksymän
hankepisteytyslomakkeen mukaisesti ja hankkeen pistemäärä on 9/25.
Pisteytyksen mukaisesti hankkeelle ei myönnetä MKR -rahoitusta.
Perusteluita hankepisteytyksessä:
Hanke ei tuo tarvittavaa lisäarvoa maakunnan kehittämisrahoituksen
näkökulmasta sekä hankkeiden rinnakkaisessa arvioinnissa. Hankkeen
vaikuttavuus jää heikoksi, eikä omaa vahvaa kytköstä alueen
merkittäviin strategioihin. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat
päällekkäisiä jo meneillään olevien projektien toimenpiteiden kanssa.
Hankkeella luotava tutor-malli on organisaatioiden normaaliin
toimintaan liittyvää henkilöstön kehittämistyötä, eikä sitä voida MKR rahoituksella toteuttaa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) palauttaa hankkeen hakijalle uudelleen valmisteluun. Valmistelussa
hankkeen osalta on huomioitava päällekkäisten toimenpiteiden
karsiminen, sekä normaaliin toimintaan liittyvien toimenpiteiden
karsiminen. Toimintasuunnitelmaa on selkeytettävä ja tavoitteet sekä
saavutettavat tulokset on syytä kirjoittaa selkeämmin esille.
2) valtuuttaa Keski-Pohjanmaan liiton virkamiehet valmistelemaan
hankkeen uudelleen arvioitavaksi lisäselvitysten ja tarkennusten
jälkeen.
3) hanke tuodaan syksyllä uusilla tiedoilla päätettäväksi
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen jäsen Anja Mehtälä poistui esteellisenä kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2012
Maakuntahallitus 9/2012
Maakuntahallitus 2/2013
Maakuntahallitus 2/2014

27.8.2012/§ 117
24.9.2012/§ 138
18.2.2013/§ 22
17.2.2014/§ 19
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Maakuntahallitus 27.8.2012 § 117
Hankkeen toteutukseen liittyy seuraavat näkökulmat:
1. Hakijan sekä kunta- ja muiden rajoittajien sitovat rahoituspäätökset
ovat vielä neuvottelussa. Lisäksi hankkeen tavoitteita on vielä
tarpeen tarkentaa.
2. Alustavien tietojen mukaisesti TEM:n ja VM:n vuoden 2013
talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisrahoitusta leikataan
vuodesta 2012 noin 35 %. Laskelmien mukaisesti Keski-Pohjanmaan
liiton vuoden 2013 myöntövaltuus olisi siten noin 130.000 euroa.
Ottaen huomioon, että vuoden 2011 rahoitus oli noin 700.000 euroa
ja vuoden 2012 noin 210.000 euroa, rahoituksen tuleva raju leikkaus
vaikeuttaa uusien hankkeiden käynnistämistä. Rahoituksen taso
selviää elokuun lopussa hallituksen budjettiriihessä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää asiasta syyskuun kokouksessa.
Kari Urpilainen, Marlene Sundfors ja Asko Syrjälä poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 24.9.2012 § 138
Elokuun hallituksen kokouksen jälkeen on hankkeen osalta tarkennettu
toimintasuunnitelmaa sekä painotuksia ja tavoitteita hankkeelle. Hakijan
ja osatoteuttajien välinen yhteistyösopimus hakemukseen liittyen on
päivitetty ja allekirjoitettu. Kuntarahoitusosuudet tulevat hakijoiden
osarahoitusosuuksista. Kustannus- ja rahoitussuunnitelmaa ei ole
muutettu, kuten ei myöskään hankkeen alkuperäistä aikataulua.
Hankepriorisointi ja perustelut
Hanke arvioitiin uudelleen tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti
Keski-Pohjanmaan liiton valmistelijoiden osalta. SoteRekry -hanke
pisteytettiin maakuntahallituksen hyväksymän hankepisteytyslomakkeen
mukaisesti ja hankkeen pistemäärä on 13/25. Pisteytyksen mukaisesti
hankkeelle myönnetään 50 %:n MKR -rahoitusosuus.
Perustelut:
Hanke tuottaa tarvittavaa lisäarvoa maakunnan kehittämisrahoituksen
näkökulmasta sekä hankkeiden rinnakkaisessa arvioinnissa. Hankkeen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 9/2012
Maakuntahallitus 2/2013
Maakuntahallitus 2/2014

24.9.2012/§ 138
18.2.2013/§ 22
17.2.2014/§ 19
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vaikuttavuus on vahva yhteisten toimintamallien ja palvelurakenteiden
luomisen kautta ja omaa näin vahvan kytköksen myös
hyvinvointistrategian toteuttamiseen ja jalkauttamiseen. Hankkeessa
toteutettavat toimenpiteet on tarkennettu eivätkä ole päällekkäisiä jo
meneillään olevien projektien kanssa vaan tukevat niitä. Hanketta
arvioitaessa haluttiin kuitenkin vielä korostaa hankkeessa kuvattua
erikoistumiskuviota, joka on syytä aukaista paremmin hankkeen osalta
ensimmäiseen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.6.2012 – 31.12.2012 maakunnan
kehittämisrahaa 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 22 125 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.6.2012 – 31.5.2014.
3) vuosien 2013 ja 2014 rahoitusta tulee hakea erikseen.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi yhteyspäällikkö Anne Sormusen.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
5) velvoittaa hakijaa täydentämään projektisuunnitelmaa ensimmäiseen
ohjausryhmän kokoukseen mennessä hankkeessa toteutettavan
erikoistumiskuvion osalta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Kari Urpilainen ja Anja Mehtälä poistuivat esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Maakuntahallitus 18.2.2013 § 22
Vuoden 2013 toiminta ja vuoden 2014 painotukset
Hanke on voinut aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2013 alussa,
kun hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. Projektin alkuvaiheessa
projektipäällikkö tulee sopimaan tapaamisia projektin eri osapuolten ja
yhteistyötahojen kanssa tilanteen kartoittamiseksi. Projekti osallistuu
helmikuussa pidettäviin Pohjolan lääkäripäiviin Oulussa.
Pienimuotoisten selvitystoimenpiteiden aloittaminen on käynnistetty
koskien muuttoa paikkakunnalle, kuten vuokra-asuntojen saatavuus, jne.
Hankkeen kautta tiedotetaan mediaa YLE TV2:n alkuvuodesta esittämän
ohjelman osalta, joka kertoo Kokkolan terveyskeskuksen
kesälääkäreistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2013
Maakuntahallitus 2/2014

18.2.2013/§ 22
17.2.2014/§ 19
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Vuoden 2013 toimenpiteet jakaantuvat kahden päätavoitteen mukaisesti:
- Rekrytointimarkkinointi: messut, tapahtumat, erilaiset kontaktoinnit
ja tempaukset mm. yliopistoilla, sosiaalisen median hyödyntäminen.
Hankkeen aikana kehiteltävät markkinointikampanjat.
- Työvoiman pysyvyyden lisääminen ja yhteisen toimintamallin
luominen, sekä yhteistyön lisääminen alueen organisaatioiden välillä.
Kokonaisuuteen kuuluvat mm. koulutuspolkujen luominen
harjoitteluvaiheessa oleville lääkäreille/hoitohenkilökunnalle
organisaatioiden välillä sekä uusien käytäntöjen ja ratkaisujen
löytäminen työvoiman pysyvyyden lisäämiseksi.
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 35 000 44 400
Ostopalvelut
5 000
30 000
Matkakustannukset
1 000
1 800
Kone- ja laitehankinnat 1 000
1 050
Vuokrakustannukset
2 250
3 000
Yhteensä
44 250 80 250

2014
35 000
5 000
1 000
0
1 250
30 750

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
22 125
40 125
Kuntarahoitus
22 125
40 125
Yhteensä
44 250
97 600

2014
15 375
15 375
30 750

yhteensä
140 000
30 000
4 500
2 050
6 500
155 250

yhteensä
77 625
77 625
155 250

Vuoden 2014 rahoitusta tulee hakea erikseen.
Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2013 – 31.12.2013 maakunnan
kehittämisrahaa 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 40 125 euroa.
2) toteaa, että hankkeen yhteyshenkilönä jatkaa yhteyspäällikkö Anne
Sormunen.
Perustelut: hankkeen vaikuttavuus on vahva yhteisten toimintamallien ja
palvelurakenteiden luomisen kautta ja omaa näin vahvan kytköksen myös
hyvinvointistrategian toteuttamiseen ja jalkauttamiseen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
---Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2014

17.2.2014/§ 19
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Maakuntahallitus 17.2.2014 § 19
Vuoden 2013 toiminta
SoteRekry hankkeen puitteissa on osallistuttu seuraaviin
rekrytointitapahtumiin vuoden 2013 aikana:
- toisen asteen opiskelijoille suunnattu Kesäduuni -tapahtuma
Kokkolan kaupungintalolla 12.2.2013
- Pohjolan lääkäripäivät Oulussa 20 – 22.2.2013
- sairaanhoitajapäivät Helsingissä 14 – 15.3.2013
- esittäytyminen valmistuville lähihoitajille Kokkolan sosiaali- ja
terveysalan oppilaitoksessa 29.5.2013
- rekrytointi-ilta maakunnan kesälääkäreille Kokkolassa Mustakari in
Memories -festivaalin yhteydessä 29.6.2013
- kunta etsii lääkäriä -tapahtuma Oulussa 19.9.2013
- kunta etsii lääkäriä -tapahtuma Tampereella 30.9.2013
Hankkeen aikana on suunniteltu uusia toimintamalleja hankkeessa
mukana olevien organisaatioiden välisten raja-aitojen madaltamiseksi ja
yhteistyön lisäämiseksi. Mahdollisuutta organisaatioiden yhteiseen
nuorten lääkärien tutorointimalliin on selvitetty ja organisaatioiden
välinen henkilökiertosopimus on päivitetty. Rekrytointimarkkinointia on
kehitetty ja organisaatioille on suunniteltu messukonsepti, sekä facebook
–sivusto joka toimii uutena kanavana avoimista työpaikoista
viestimiseen. Myös maakunnan rekrytointitarvetta on arvioitu aiempaa
tarkemmin mm. eläköitymisen vaikutusten kautta. Valmisteilla on myös
Soteosaajarekisteri.
Vuoden 2014 painotukset
Vuoden 2014 toimenpiteet painottuvat alan isoihin messuihin ja
rekrytointitapahtumiin vuoden alussa. Kontakteja messujen ja
rekrytointitapahtumien kautta haetaan ensisijaisesti alalla opiskeleviin.
Soteosaaja –rekisterin kehittäminen jatkuu keväällä ja rekisteristä on
tehty alustava versio, jota työstetään projektin aikana. Työskentelyä
henkilöstön liikkuvuuden helpottamiseksi organisaatioiden välillä
jatketaan. Alueen yhteistä rekrytointistrategiaa kehitetään ja haetaan
pysyvää toimintamallia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2012
2013
Henkilöstökustannukset 35 000 44 400
Ostopalvelut
5 000
30 000
Matkakustannukset
1 000
1 800
Kone- ja laitehankinnat 1 000
1 050
Vuokrakustannukset
2 250
3 000
Yhteensä
44 250 80 250

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2014
35 000
5 000
1 000
0
1 250
30 750

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

yhteensä
140 000
30 000
4 500
2 050
6 500
155 250

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2014

17.2.2014/§ 19
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2012
2013
MKR/ KPliitto
22 125
40 125
Kuntarahoitus
22 125
40 125
Yhteensä
44 250
97 600
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2014
15 375
15 375
30 750

yhteensä
77 625
77 625
155 250

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2014 – 31.5.2014 maakunnan
kehittämisrahaa 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 15 375 euroa.
2) toteaa, että hankkeen yhteyshenkilönä jatkaa yhteyspäällikkö Anne
Sormunen.
Perustelut: Hanke jatkaa yhteistyön rakentamista hankkeen
osatoteuttajien välillä sekä alueen yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen
rekrytointiin. Hankkeella mahdollistetaan organisaatioiden välinen
yhteinen rekrytointistrategiatyö sekä luodaan pysyvää toimintamallia
alueelle jatkuvuuden varmistamiseksi.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2014

17.2.2014/§ 20

20 §
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KMW TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN –
ESISELVITYSHANKE

Maakuntahallitus 17.2.2013 § 20
Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
esiselvityshankkeelleen KMW Toimintaedellytysten selvittäminen.
Hanke on yhteishanke jossa osatoteuttajana toimii Teknologiakeskus
Ketek Oy.
Taustaa
Kansainvälinen Kokkola Material Week (KMW) järjestettiin
ensimmäisen kerran 12. – 15.11.2013. Tapahtuma koostui viidestä
teema-aiheesta: BioKokkola, NanoKokkola, GreenKokkola,
MetalKokkola ja CompositeKokkola. Sitä olivat toteuttamassa
Teknologiakeskus Ketek, Osaamiskeskusohjelma, Kokkolan seudun
Kehitys, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,
Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan kaupunki, Kokkolan matkailu,
Kokkolan suurteollisuusalueen yhdistys, Pohjanmaan kemistit ry.,
Keski-Pohjanmaan LUMA -keskus, Muoviteollisuus ry. sekä
Pohjanmaan kauppakamari. Kokkola Material Week 2013 oli samalla
Kokkolan Seudun Osaamiskeskusohjelman päätösseminaari.
Tapahtuma kokonaisuudessaan keräsi 360 kuulijaa. Osallistujat
koostuivat lähinnä alan asiantuntijoista ja heistä noin puolet oli
teollisuuden ja yritysten edustajia. Tapahtuma sai paljon positiivista
palautetta sekä osallistujien että järjestäjien taholta. Palautetta
kerättäessä tapahtuman uudelleenjärjestäminen sai suuren kannatuksen
ja nyt tapahtuma halutaan konseptoida siten, että sen säännöllinen
toteuttaminen on mahdollista.
Nyt haettavalla hankeella selvitetään säännöllisen toteuttamisen
mahdollisuudet sekä luodaan liiketoimintamalli.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on selvittää KMW -tapahtuman järjestämisen
toimintaedellytykset jatkossa, sekä valmistella toimintasuunnitelma
selvitysten perusteella.
Tavoitteena on saada aikaan pysyvyys tapahtuman järjestämiselle, jonka
kautta voidaan vahvistaa ja kehittää alueen kärkitoimialojen
elinkeinotoimintaa kemian- ja metalliteollisuuden, sekä energia- ja
ympäristöteknologian saralla. Tapahtuma mahdollistaa uuden
innovoinnin sekä alueen tunnettuuden kasvun. Tapahtuma nojautuu ja
jalkauttaa mm. alueellista kansainvälistymisstrategiaa.

Maakuntahallitus 2/2014
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

17.2.2014/§ 20
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

72

Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen aikana selvitetään sekä alueellisten että kansallisten
yhteistyötahojen mahdollisuudet osallistua tapahtuman toteutukseen ja
määritellään vastuualueet. Lisäksi selvitetään sekä Suomessa että
Euroopassa järjestettävien tapahtumien hyviä käytäntöjä ja malleja
tapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa. Sisällön suuntaamiseksi
elinkeinoelämän tarpeisiin, kootaan asiantuntija-Board, selvitetään
tapahtuman rahoitusvaihtoehdot ja tehdään rahoitussuunnitelma sekä
kootaan tapahtumalle organisaatio.
Hankkeen toimenpiteet:
1. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja vastuualojen
määrittäminen
2. Kansallisten partnereiden haku
3. Vastaaviin tapahtumiin tutustuminen ja hyvien käytäntöjen tuominen
Kokkolaan
4. Asiantuntija-boardin kokoaminen
5. Sisällön suuntaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin
6. Tapahtuman rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen ja
rahoitussuunnitelman valmistelu
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty toteutusaika: 1.1.2014 – 30.6.2014
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Vuokrakustannukset
Muut kustannukset
Yhteensä

2014
23 000
3 500
1 500
1 050
650
30 000

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
MKR/ Keski-Pohjanmaan liitto
Kuntarahoitus
Omarahoitusosuus:
•

2014
21 000
7 500
1 500
Keski-Pohjanmaan

1 347,50

liitto
•

Teknologiakeskus

152,50

Ketek

Yhteensä

30 000

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntahallitus 2/2014
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2014 – 30.6.2014 maakunnan
kehittämisrahaa 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 21 000 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.1.2014 – 30.6.2014.
3) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi suunnittelija Tiina Harjunpään.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
4) irrottaa liiton omarahoitusosuuden 1 347,5 euroa (menokohta 1201).
Perustelut: Hanke toteuttaa maakunnan kehittämisrahoitukselle annettuja
kriteereitä. Hankkeella aikaansaadaan Kokkola Material Week tapahtumalle pysyvä toimintamalli ja rahoituspohja. Tapahtuma
vahvistaa ja kehittää alueen kärkitoimialojen elinkeinotoimintaa ja
mahdollistaa uuden innovoinnin, sekä luo alueelle tunnettuutta.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KOULUTUS KANNUS, SELVITYSHANKE /oikaisuvaatimus

Sihteeristö 14.3.2012 § 29
Hakija
Päärahoittaja
Ohjelma ja TL
Toteutusalue
Toteutusaika
Kokonaiskustannusarvio

Kannuksen kaupunki
Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Suomen EAKR -ohjelma, TL2
Kokkolan seutukunta, Kannus
1.3.2012 - 31.1.2013
50 000 €

Tausta
Kannuksen lukion ja maaseutuopiston ympärille on rakentunut
merkittävä eläinkoulutuksellinen sekä maa- ja metsätalouden
opetuksellinen keskittymä, jossa järkevästi toimimalla pystytään
rakentamaan mitä erilaisimpia väyliä yhteisillä tilaratkaisuilla, laitteilla
ja osaamisella.
Hankkeen keskeinen sisältö ja tavoitteet
Koulutus Kannus selvityshanke vastaa koulutuksen kehittämisen
haasteeseen. Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen
toimipisteessä on ollut vuodesta 2004 lähtien mahdollista suorittaa
kaksois- tai yhdistelmätutkinnon opintoja. Tällä projektilla laajennetaan
yhteistyötä ja selvitetään luonnontieteiden lukiokoulutusta. Hankkeessa
selvitetään luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimukset ja suunnitellaan
kurssisisällöt niin, että ne antavat mahdollisimman hyvät pohjatiedot
luonnontieteiden yliopisto-opiskeluja varten. Hankkeessa selvitetään
myös lukion mahdollisuus tarjota ajasta ja paikasta riippumatonta
oppimisympäristöä osana luonnontieteiden kurssin suorittamista.
Selvityshankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opetusta ja luoda
Kannuksen lukioon malli, joka tiivistää yhteistyötä Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston kanssa ja luo opinto-kokonaisuuden, joka nykyistä
paremmin valmentaa opiskelijoita korkean asteen luonnontieteellisiin
opintoihin. Projekti tulee myös Metlan Kannuksen yksikön tutkimus- ja
kehittämisympäristöä tuomalla mm. metsätutkimuksen uusimpia
tutkimustuloksia opiskelijoiden käyttöön.
Hankkeessa syntyy uutena tuotteena ns. luonnontieteiden
väyläopintolinja. Hanke sinänsä ei luo suoraan uusia työpaikkoja.
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Miten hanke edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman
tavoitteita?
Hanke edistää Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman TL 2:n tavoitetta
osaamisrakenteiden vahvistamisesta. Toimintalinjan toimet kohdistetaan
juuri hyvien koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Miten hanke edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten
ohjelmien tavoitteita?
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa vuosille 2011- 2014 on nostettu
työelämälähtöiset koulutusväylät keskeiseen rooliin. Valtakunnallisissa
alueiden kehittämistavoitteissa 2011 - 2015 todetaan, että monipuolisen
ja -tasoisen koulutuksen avulla luodaan edellytyksiä osaamisen,
innovatiivisuuden ja luovuuden vahvistamiselle kaikilla alueilla.
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi parannetaan koulutuksen
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja osuvuutta vahvistamalla työelämäyhteyttä
ja -tietoutta kaikilla koulutusasteilla.
Hankkeen rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
2012
2013
yhteensä
EU+valtio
36 400
3 600
40 000
Kunta
9 100
900
10 000
Yhteensä
45 500
4 500
50 000
Hankkeen kustannusarvio koko toteuttamisajalle
2012
2013
yhteensä
Henkilöstökustannukset 36 000
4 000
40 000
Ostopalvelut
5 000
0
5 000
Muut kulut
4 500
500
5 000
Yhteensä
45 500
4 500
50 000
Hanke on esitetty rahoitettavaksi kertakorvausmallilla (lump sum).
Rahoittajan perustelut
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyön strategiassa
tavoitteena on ammattilukiotoiminnan kehittäminen. Suomen
hallitusohjelman ja alueiden kehittämisen tavoitteena on mm. pienten
lukioiden erikoistuminen. Hankkeen tavoitteena on syventää Kannuksen
lukion luonnontieteiden opetusta siten, että se valmentaa opiskelijoita
korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin. Kannuksen lukio pyrkii
erikoistumaan ja syventämään luonnontieteiden opetustaan, hanke
tiivistää myös yhteistyötä Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston kanssa ja
luo opintokokonaisuuden joka paremmin valmentaa opiskelijoita
korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin.
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Hankkeen asiantuntijajäseniksi pyydetään henkilöitä Oulun yliopiston ja
Helsingin yliopiston luonnontieteiden tiedekunnasta.
Hanke on lump sum- hanke jonka tuloksena
- lukion luonnontieteiden opetus sisällöllisesti valmentaa opiskelijoita
paremmin korkean asteen luonnontieteellisiin opintoihin
- Kannuksen lukion erikoistumisedellytykset paranevat
- lukion luonnontieteiden opetuksen sisällöllinen tasokkuus paranee ja
tukee paremmin opiskelijoiden yliopisto-opintoja
- laaditaan selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
- syntyy suunnitelma kurssisisällöistä siten, että ne antavat
mahdollisimman hyvät pohjatiedot luonnontieteiden yliopistoopiskeluja varten
- selvitetään lukion mahdollisuus tarjota ajasta ja paikasta
riippumatonta oppimisympäristöä (Ubiikki oppimisympäristö) osana
luonnontieteiden kurssien suorittamista
Puheenjohtajan esitys: sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi
Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjasta 2.
Päätös:
hyväksytään esityksen mukaisesti.
-Maakuntahallitus 26.3.2012 § 52
Käsittelyssä on uusi Kannuksen kaupungin Pohjois-Suomen EAKR ohjelmaan jättämä hanke-esitys, joka on käsitelty MYR sihteeristössä
14.3.2012.
Kannuksen kaupunki on varautunut talousarviossaan rahoittamaan
hankkeen vaatiman kuntarahoituksen vuosina 2012 ja 2013.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman
2. myöntää hankkeen toteuttamiseen EAKR ja valtion rahoitusta
yhteensä 40 000 € (päätös tehdään kertakorvauspäätöksenä,
Lump sum)
3. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi ohjelmapäällikkö Teppo Rekilän
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Maksatuksen edellytyksenä olevan tuotoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1) syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2) syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3) syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4) syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja koulutusohjelma
Kannuksen lukioon, joka on mukana kevään 2013 yhteishaussa
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan ¼ eli 10 000 €
myönnetystä rahoituksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Kehittämisjohtajan päätös 18.12.2012 § 18
Hankkeen voimassa oleva kokonaistoteuttamisaika on 1.3.2012 31.1.2013
Hankkeen toteuttaja, Kannuksen kaupunki hakee hankkeelle kahden
kuukauden jatkoaikaa, hankkeen toivottu/haettu uusi päättymispäivä on
31.3.2013.
Hanke etenee hyvin aikataulussa ja kustannuskertymä noudattaa
projektisuunnitelmaa.
Perusteluna jatkoajalle ohjausryhmä on esittänyt järkevyyden yhteishaun
näkökulmasta, sillä yhteishaku keväällä 2013 alkaa 25.helmikuuta ja
jatkuu 15.maaliskuuta.
Valmistelu: Merja Mäkivirta
Kehittämisjohtajan päätös:
Hyväksyn Koulutus Kannus A31983 EAKR -hankkeelle jatkoajan.
Hankkeen uusi toteuttamisaika on 1.3.2012 – 31.3.2013
Muutospäätös viedään EURA2007-järjestelmään.
Hallintopäällikön päätös 4.11.2013
Keski-Pohjanmaan liitto on käsitellyt projektin A31983 Koulutus
Kannus selvityshanke maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeen
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ajanjaksolle 01.03.2012 - 31.03.2013, joka on saapunut rahoittajalle
14.10.2013.
Säädösperusta
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009)
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
(1652/2009)
Välitoimenpiteet
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kertakorvauksen maksamisen
edellytys on hankkeen hyväksyttävä toteuttaminen ja sen todentaminen
päätöksessä määriteltyjen asiakirjojen avulla. Maksatushakemukseen ei
ole liitetty liitteitä paperilla eikä sähköisenä.
Liitteitä ei pyydetty, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
TUKIKELPOISUUSRATKAISU
Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy/hylkää tällä maksatuspäätöksellä
tukikelpoisia kustannuksia sekä muita rahoituseriä seuraavien
taulukoiden mukaisesti.
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset
Kustannus

1. Muut kustannukset
Yhteensä
2. Tulot
Nettokustannukset
yhteensä

Hakijan
ilmoittamat
kustannukset

Hyväksytyt
kustannukset

Hylätyt
kustannukset

50 000,00
50 000,00
0

0
0
0

50 000,00
50 000,00
0

50 000,00

0

50 000,00

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät
Hakijan
Hyväksytyt
ilmoittamat
rahoituserät
rahoituserät
1. Kuntien rahoitus
10 000,00
0
2. Muu julkinen rahoitus
0
0
3. Yksityinen rahoitus
0
0
Yhteensä
10 000,00
0

Rahoitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hylätyt
rahoituserät
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10 000,00
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Perustelut
Hyväksytyt kustannukset ovat voimassa olevien EY:n ja
kansallisten säädösten, hallintoviranomaisen ohjeiden, hyväksytyn
projektisuunnitelman sekä rahoituspäätöksen mukaisia tukikelpoisia
kustannuksia.
Hylätyt kustannukset ja rahoituserät on eritelty alla.
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset
1. Muut kustannukset
Kustannus
Lump sum hanke
Hakijan ilmoitus
50 000,00
Maksajan hyväksymä
0,00
Hylätty määrä
50 000,00
Hylkäys
Hylätään kokonaan
Perustelu
Maksatushakemus saapui myöhässä.
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009: 18 §, Valtioneuvoston asetus
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009: 30 §, hankkeen rahoituspäätös
kohta 3.8. Loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa hankkeen päättymisestä.
Hanke on päättynyt 31.3.2013 ja maksatushakemus jätetty
viranomaiskäsittelyyn 14.10.2013 ja allekirjoitettu hakemus
saapui 15.10.2013.

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät
1. Kuntien rahoitus
Rahoitus
Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse)
Hakijan ilmoitus
10 000,00
Maksajan hyväksymä
0,00
Hylätty määrä
10 000,00
Hylkäys
Hylätään kokonaan
Perustelu
Maksatushakemus saapui myöhässä.
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009: 18 §, Valtioneuvoston asetus
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009: 30§, hankkeen rahoituspäätös
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kohta 3.8. Loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa hankkeen päättymisestä.
Hanke on päättynyt 31.3.2013 ja maksatushakemus jätetty
viranomaiskäsittelyyn 14.10.2013 ja allekirjoitettu hakemus saapui
15.10.2013.
PÄÄTÖS
Tukikelpoisuustarkastuksen perusteella hyväksytään tilityksestä 0,00
euroa.
Keski-Pohjanmaan liitto maksaa tällä maksatuspäätöksellä 0,00 euroa.
Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan
muutoksenhakuosoituksen mukaisesti.
Maakuntahallitus 20.1.2014/§ 8
Kannuksen kaupunki on toimittanut 25.11.2013 oikaisuvaatimuksen
Keski-Pohjanmaan liiton maksatuspäätökseen 4.11.2013.
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään maksatuspäätökseen koskien Koulutus
Kannus -selvityshanketta, projektikoodi A31983.
Maksatuspäätöksessään Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki
hankkeen kustannukset perusteluna, että maksatushakemus saapui
myöhässä. Hanke oli ns. Lump Sum eli kertakorvaus hanke, joka
maksetaan kun hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä
sovitut raportit ja rahoittaja ne hyväksyy.
Koulutus Kannus -selvityshanke toteutettiin ajalla 1.3.2012 - 31.3.2013
ja se saavutti tavoitteensa eli Kannuksen lukioon perustettiin uusi
eläinlääketieteellinen linja. Hanke toteutti myös sisällöllisesti kaikki sille
asetetut tavoitteet eläinlääketieteellisen linjan kurssitarjonnan, kurssien
sisällön rakentamisen, oppilashuollon sekä luonnontieteellisten jatkoopintojen opetussuunnitelmien ja erityisesti lääketieteellisten ja
eläinlääketieteellisten pääsyvaatimusten sekä tiedekuntien
opetussuunnitelmien vaatimusten kartoituksessa. Hankkeesta tiedotettiin
aktiivisesti ja se sai valtakunnallista huomiota mm. Opettaja-lehdessä.
Hanke toteutettiin niin sisällöllisesti kuin hallinnollisesti
hankesuunnitelman ja rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa
oli aktiivinen ohjausryhmä, jossa oli mm. alueen eläinlääkäreitä,
ammattikorkeakoulun edustaja, opiskelijoiden edustaja, vasta
valmistunut lääketieteen lisensiaatti, maa- ja metsätaloustieteiden
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dosentti sekä aina kutsuttuna myös rahoittajan edustaja eli hankkeen
yhteyshenkilö.
Projektipäällikkö jätti Koulutus Kannus selvityshankkeen loppuraportin
viranomaiskäsittelyyn 16.4.2013. Sen olivat allekirjoittaneet
kaupunginjohtaja Terttu Korte ja sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
ja loppuraportin toimitti Kannuksen kaupungin sivistysosasto eteenpäin
K-P liitolle.
Maksatuksen perusteena olevat kaikki osatuotokset (4) on käsitelty
ohjausryhmän kokouksessa 4/2012-2013 41§:ssä ja rahoittajalle on
toimitettu sähköisesti ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitetiedostoineen
viikolla 16. Materiaalit ovat olleet Dropbox:iin linkitettyinä.
Myöntöpäätöksen mukaiset maksatuksen perusteena olevat raportit on
siis jätetty viranomaiskäsittelyyn työ-ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1695/2009 30 §
mukaisesti, jossa todetaan, että hankkeen maksamista on haettava neljän
kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.
Hankepäätöksessä ei vaadita hankkeen maksatushakemuksen tekemistä
sähköisessä järjestelmässä. Rahoittaja viittaa hylkäävässä päätöksessään
rahoituksen myöntöpäätökseen kohtaan 3.8. Siellä todetaan, että
"kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen mukainen
hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen päätöksessä
määriteltyjen asiakirjojen avulla." Edelleen todetaan, että
"Maksatushakemukset on toimitettava rahoittajaviranomaiselle
seuraavassa määritetyllä tavalla. Maksatuksen edellytyksenä olevan
tuottoksen määrittely (4 osatuotosta):
Hankkeen tuotoksena
1. syntyy selvitys luonnontieteiden alojen OPS:n vaatimuksista
2. syntyy suunnitelma kurssisisällöistä
3. syntyy suunnitelma tarvittavista tuleviin opiskelijoihin liittyvistä
ulkoisista olosuhteista (oppilashuolto, asuminen, vapaa-aika)
4. syntyy uusi luonnontieteiden väyläopintolinja ja
koulutusohjelma Kannuksen lukioon, joka on mukana
kevään 2013 yhteishaussa.
Kunkin osatavoitteen toteutumisesta maksetaan 10 000 euroa
myönnetystä rahoituksesta. Maakuntahallitus 26.3.2012/§52. "
Hanke on toteutettu päätöksen mukaisesti ja kaikki osaraportit toimitettu
rahoittajalle päätöksen edellyttämässä aikataulussa.
Maksatushakemuksen tekemistä sähköisen järjestelmän kautta ei ole
päätöksessä edellytetty. Hankepäätöksessä toisaalla todetaan, että
hankkeen väli- ja loppuraportointi on tehtävä sähköisessä Eura2007järjestelmässä, kuten on myös tapahtunut.
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Hankkeen toteuttajan kannalta on kohtuutonta, että Keski-Pohjanmaan
liitto hylkää koko hankkeen vedoten siihen, ettei hankkeen
maksatushakemusta ole tehty sähköisessä järjestelmässä oikeassa ajassa.
Viranomaisen ratkaisu on johtanut hankkeen toteuttajan kannalta täysin
kohtuuttomaan lopputulokseen. Viranomainen ei ole mitenkään asiasta
informoinut hankkeen toteuttajaa etukäteen eikä ohjeistanut asiasta esim.
ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä tai hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteydenotto maksatushakemuksen laiminlyönnin osalta tuli vasta
lokakuussa 2013, jolloin neljän kuukauden aika oli mennyt jo umpeen.
Katsomme, että rahoittaja ja viranomainen on laiminlyönyt tiedottamisja informointivelvollisuuttaan.
Kannuksen kaupunki vaatii Keski-Pohjanmaan maakuntahallitusta
oikaisemaan maksatuspäätöksen drno 71/1201/2013 ja käsittelemään
uudelleen Kannuksen kaupungin toimittaman maksatushakemuksen
liitteineen ja käyttämään maksatushakemuksen jättöpäivämääränä vk 16
toimitettuja, maksatuksen perusteena olleita ja ohjausryhmässä, jossa
myös rahoittajan edustaja ja hankkeen valvoja Teppo Rekilä oli läsnä
(hänelle annettu osaraportit ko. kokouksessa myös kirjallisena),
hyväksyttyjä osaraportteja.”
--Kannuksen kaupunki on täydentänyt 8.1.2014 oikaisuvaatimustaan
koskien Koulutus Kannus -selvityshanketta.
”Tarkennamme, että maksatushakemuksen jättäminen myöhästyneenä
johtui inhimillisestä virheestä Kannuksen kaupungilla.
Maksatushakemus olisi tullut jättää 31.7.2013 mennessä. Aika sattui
kesälomakaudelle, joka osaltaan vaikutti siihen, ettei virhettä huomattu
ajoissa.
Pyydämme, että otatte huomioon nämä täydennykset oikaisuvaatimusta
käsitellessänne.”
--Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimus saapui Keski-Pohjanmaan
liittoon säädetyssä ajassa.
Hallintopäällikkö/maksatustarkastaja:
Kannuksen kaupunki hakee oikaisua Keski-Pohjanmaan liiton 4.11.2013
tekemään Koulutus Kannus – selvityshanketta koskevaan
maksatuspäätökseen. Keski-Pohjanmaan liitto hylkäsi kaikki hankkeen
kustannukset, koska maksatushakemus saapui myöhässä.
Tuensaaja vetoaa siihen, ettei hankepäätöksessä vaadita hankkeen
maksatushakemuksen tekemistä sähköisessä järjestelmässä, ja että
kyseessä oli Lump Sum eli kertakorvaushanke, joka maksetaan kun
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hankkeesta toimitetaan rahoittajalle hankepäätöksessä sovitut raportit ja
rahoittaja ne hyväksyy. Lisäksi tuensaaja katsoo rahoittajan
laiminlyöneen tiedottamis- ja informointivelvollisuuttaan.
Rahoituspäätöksen 16.4.2012 kohdassa 3.8 Rahoituksen maksamisen
ehdot todetaan seuraavaa:
”Tuensaaja vastaa siitä, että muut rahoitusta myöntävät tahot tekevät
projektiin osallistumisesta tarpeelliset päätökset ja osallistuvat
rahoitukseen ja että tämä rahoitus toteutuu projektisuunnitelman
mukaisesti. Projektin toteuttajan ja rahoituksen saajan on seurattava eri
tahojen (kuntien, muun julkisen ja yksityisen) rahoituksen toteutumista
ja raportoitava siitä rahoittajaviranomaiselle maksatushakemuksen
yhteydessä maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeella.
Toteutuneesta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta on esitettävä
tosite maksatushakemuksen yhteydessä.”
Rahoituspäätöksen kohdassa 3.8. rahoituksen maksamisen ehdot
sanotaan myös:
”Rahoittajaviranomainen maksaa rahoituksen tuensaajalle
maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen. Tuensaajalle ei voida
maksaa kustannuksia, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin, joiden
vaadittuja seurantatietoja, loppuraportteja tai muita pyydettyjä liitteitä tai
lisäselvityksiä ei ole toimitettu.
Projektin viimeinen maksatushakemus on oltava
rahoittajaviranomaisella 4 kuukauden kuluessa projektille vahvistetun
toteutusajan päättymisestä.”
Hankkeen aloituspalaverissakin todettiin, että maksatusta tulee hakea
neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Aloituspalaverissa
olivat projektipäällikön lisäksi paikalla hakemusvaiheen yhteyshenkilö,
kehitysjohtaja Anne Pesola sekä taloussihteeri Leena Sämpi.
Maksatustarkastaja lähetti aloituspalaverin muistion sähköpostilla
20.6.2012 projektipäällikkö Eija-Riitta Kohalille, taloussihteeri Leena
Sämpille, kehitysjohtaja Anne Pesolalle sekä sivistystoimenjohtaja
Leena Kivijakolalle. Kehitysjohtaja Anne Pesola lähetti kaikille
palaveriin osallistuneille sähköpostilla 18.6.2012 oman
kokousmuistionsa, johon oli myös kirjattu, että maksatusta tulee hakea
viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
Tuensaajan vastaa siitä, että on tietoinen rahoituspäätöksen ehdoista.
Kertakorvaushankkeessa tuensaajan ei tarvitse todentaa kustannuksia,
vaan maksu määräytyy hankkeen tuotoksen perusteella. Tässä
hankkeessa määriteltiin neljä tuotosta tuensaajan rahallisen riskin
pienentämiseksi.
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Lain mukaan tuen maksamista on haettava kirjallisesti tuen
myöntävältä viranomaiselta (Laki eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1652/2009: 18 §). Asetuksessa säädetään, että
loppumaksatusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen
päättymisestä (Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta 1695/2009: 30 §). Rahoittaja on tiedottanut tuensaajaa
näistä velvoitteista.
Maakuntajohtaja:
Hanke on toteutunut tuloksiltaan hankesuunnitelman mukaisesti ja
kaikki hanketta koskevat asiakirjat on toimitettu maakuntaliittoon ja
merkitty EURA-järjestelmään. Maksatushakemuksen jättämisessä on
tapahtunut inhimillinen virhe hakijan osalta. Lisäksi on huomioitava, että
kyseessä on ollut Keski-Pohjanmaan liiton osalta ensimmäinen ns.
kertakorvaushanke.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. Kohtuullistamisharkintaan perustuen hyväksyä hankkeen kokonaan
maksatuskelpoiseksi.
2. Tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta palauttaa maksatuspäätöksen
teon uudelleen päätettäväksi.
3. Mikäli mahdollisessa jälkitarkastuksessa valvontaviranomaisella on
huomautettavaa, maakuntahallitus hyväksyy maksatusriskin
hankkeen osalta.
Päätös:
Käydyn keskustelun aikana maakuntajohtaja esityksestä hallitus päätti
siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraavaan
maakuntahallitukseen. Kokousta ennen pyydetään asiassa TEM:ltä
kirjallista hallinnollista ohjausta mm. kohtuullistamisen osalta.
--Maakuntahallitus 17.2.2014 § 21
Työ- ja elinkeinoministeriön alueosaston rakennerahastoryhmältä
pyydettiin 21.1.2014 hallituksen päätöksen mukaisesti hallinnollista
ohjausta mm. voidaanko kohtuullistamisharkintaan perustuen hyväksyä
hanke kokonaan maksatuskelpoiseksi.
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TEM:n hallitussihteeri, VT, OMT Anne Juutilainen lähetti 29.1.2014
sähköpostina seuraavanlaisen vastauksen pyyntöön;
”Maakunnan liiton toimivaltaisena välittävänä viranomaisena tekemät
rahoituspäätökset ja tuensaajalle antamat voimassa olevaan lakiin ja
asetuksiin sisältyvät määräykset, ehdot ja ohjeet ovat sitovia.
Menettelyissä tulee katsoa paitsi tuensaajan ja kansallisen
hallintomenettelyn toimivuutta ja toimintaa, myös välittävälle
viranomaiselle delegoidun hallintoviranomaisen toimivallan tasapuolista
ja suhteellisuusperiaatteen mukaista soveltamista kaikkien
rakennerahastoista tukea saavien hankkeiden tukikelpoisuuden osalta.
Tukikelpoisuuden edellytykset ovat kansallisesti kaikille toteuttajille
samat, eikä hallintoviranomainen voi osallistua yksittäisten
kohtuullistamisesityksen, vaikkakin inhimillisellä virheellä perustellun,
päätöksentekoon.”
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hylätä Kannuksen kaupungin tekemän
oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus 17.2.2014 § 22
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 28.11.2012 vuosien 2013-2015 talous- ja
toimintasuunnitelman ja vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2013 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Vuoden 2013 talousarviosuunnitelma:
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 666 435 euroa
1 723 385 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut
1 256 700 euroa
Tuet ja avustukset
327 024 euroa
Muut toimintatuotot,
82 711 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 928 200 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 438 700 euroa
Hankkeet
362 985 euroa
Talousarvion alijäämä -57 450 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

300 500 euroa
901 085 euroa

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2013
Toimintatuotot
- kuntaosuudet vars. toimintaan
- tuet ja avustukset
- muut tuotot
- sisäiset tuotot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 748 071,35 euroa, josta
1 256 700,00 euroa/ 72 %
311 744,01 euroa/ 18 %
179 627,34 euroa/ 10 %
36 538,29 euroa
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1 797 796,35euroa/104,3 %
313,18 euroa/-62,6 %

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Lakisääteinen toiminta
1 031 868,83 €
Muu kehittämistoiminta
422 322,60 €
Hankkeet
349 17,23 €
Toimintamäärärahojen toteuma
Henkilöstökulujen toteuma

335 614,81euroa/ 111,7 %
937 687,08 euroa/ 100 %

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa alijäämää yhteensä -49 411,82 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 265 102,33 euroa.
Peruspääoma 31.12.2013 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.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen vastuualueittain ja
hankkeittain.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2013 tilikauden tulos -49 411,82 euroa katetaan
edellisten vuosien ylijäämästä.
2. hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA JUHLISTAA SÄÄNNÖLLISTÄ
VALTIOPÄIVÄTOIMINTAA

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 23
Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisesta Suomessa tulee tänä
vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Kaikki muistamme Porvoon valtiopäivät,
mutta historialliseen muistiimme ei ole kovinkaan syvälle painunut se,
että seuraavat valtiopäivät kokoontuivat vasta vuonna 1863 ja siitä alkoi
säännöllinen valtiopäivätyö Suomessa.
Valtiopäivät, joissa oli edustettuina neljä säätyä, kokoontuivat syyskuun
puolivälistä 1863 huhtikuuhun 1864. Ensimmäistä kertaa
valtiopäiväasiakirjat olivat myös suomen kielellä ja lehdistö sai luvan
kirjoittaa valtiopäiväasioista. Vaikka edessä oli monia vaikeita asioita,
mm. nälkävuodet, syntyi suomalaisuusliike, tehtiin eduskuntauudistus
1906 ja Suomi julistautui itsenäiseksi vuonna 1917.
Eduskunta järjestää kesän 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana
viitisenkymmentä kansalaistapahtumaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Tavoitteena on avata historiallista muistia ja samalla keskustella
demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta.
Eduskunta on antanut maakuntaliitoille järjestettäväksi/koordinoitavaksi
maakunnalliset tapahtumat ja juhlat.
Keski-Pohjanmaan liiton aloitteesta toteutetaan Keski-Pohjanmaan
maakunnan alueella: Kaustisella, Kannuksessa, Toholammilla,
Lestijärvellä, Perhossa, Halsualla, Vetelissä ja Kokkolassa erilaisia
tapahtumia säännöllisen valtiopäivätoiminnan muistamiseksi.
Järjestettävillä juhlavuoden tapahtumilla nostetaan esiin valtiopäivien
merkitys alueen näkökulmasta. Tapahtumat ajoittuvat tälle keväälle.
Tapahtumien suunnittelu on edelleen käynnissä.
Keski-Pohjanmaan alueella järjestetään mm. maakunnallinen
teemaviikko 31.3.-6.4.2014 välisenä aikana. Teemaviikon avaa
Kokkolan kaupungintalolla 31.3.2014 järjestettävä juhlaseminaari
”Tähtihetkiä! –Keski-Pohjanmaa politiikan ytimessä”. Seminaarin
puheenvuorot käsittelevät mm. elinkeinoelämän muutosta ja halkokarin
kahakan merkitystä itsenäistymiselle. Seminaarin päättyy YLE KeskiPohjanmaan isännöimään paneelikeskusteluun aiheesta: poliittisten
päätösten vaikutus Keski-Pohjanmaalla. Eduskunnan puhemies
Eero Heinäluoma on lupautunut tuomaan tervehdyksen eduskunnalta ja
valtioneuvostolta. Seminaari on maksuton ja avoin yleisölle. Seminaari
järjestetään yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Kokkolan sataman,
Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Yle Keski-Pohjanmaan kanssa.
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Teemaviikon päätteeksi järjestetään Kokkolan keskustassa 5.4.2014
tapahtumatori. Kauppakeskuksessa on tulevaisuusseminaari johon
lupautunut mm. tulevaisuustutkija Tarja Meristö. Isäntänä toimivat
Yliopistokeskus ja Centria ammattikorkeakoulu. Kauppakeskuksessa
kuullaan mm. alueen vaikuttajien haastatteluhetkiä teemaan liittyen ja
tulevaisuuteen katsoen. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueen yrityksille
ja yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta olla esillä kävelykadulla
tapahtumatorin aikaan. Tapahtumatori järjestetään yhteistyössä City
Kokkolan, Keskipohjanmaa lehden, Yle Keskipohjanmaan, Kokkolan
kaupungin, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Yliopistokeskuksen
kanssa.
Keski-Pohjanmaan maakunnan lukioiden opiskelijoille järjestetään
kirjoituskilpailu aiheesta. Kilpailun koulukohtaiset, voittaja kirjoitukset
julkaistaan KP24.fi sivustolla ja voittajat palkitaan. Koulukohtaisten
voittajien keskuudesta raati valitsee kolme parasta, jotka palkitaan
teemaviikolla. Kilpailussa yhteistyökumppaneina toimivat KeskiPohjanmaan maakuntamuseon ja Keskipohjanmaa lehti sekä alueen
lukiot.
YLE Keski-Pohjanmaa tuottaa säännölliseen valtiopäivätoimintaan
liittyen mm. radio-ohjelmaa ja tekee yhteistyötä mediayhteistyöluokkien
kanssa teemaan liittyen.
Jokainen Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunta on mukana valtiopäivät
150 vuotta - juhlavuodessa, mm. Kaustisella järjestetään valtiopäiväravit
6.4.2014. Alueen kansanedustajat ovat sitoutuneet osallistumaan
mahdollisuuksiensa mukaan eri tapahtumiin ja esittelyihin. Helmikuun
ensimmäisellä viikolla ns. lehdistöviikolla kansanedustajat kiertävät
kouluilla.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlistamiseen liittyvät
toimenpiteet tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlistamiseen
liittyvät toimenpiteet tiedoksi.
---
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KOOSTE KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMISTA EAKRHANKKEISTA 2007 – 2013

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 24
Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 - 2013 määrittelee
toimintalinjojen kuvaukset, tavoitteet ja hankkeiden valintakriteerit ja
EU/EAKR-hankkeiden rahoitus myönnetään toimintalinjamallin
mukaisesti, liitteeseen hankkeet on jaoteltu toimintalinjoittain.
TL 1 Yritystoiminnan edistäminen
Yritystoiminnan edistäminen /TL 1:n tavoitteena on elinkeinorakenteen
monipuolistaminen, yritysten perustamisen, kasvun ja tuottavuuden sekä
kansainvälistymisen edistäminen ja t&k toiminnan lisääminen pkyrityksissä
TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen
Toimintalinjan tavoitteena on uusilla, dynaamisilla ja innovatiivisilla
toimintakonsepteilla ja strategioilla vahvistaa yritysten kehittämistä
tukevia innovaatioympäristöjä. Tavoitteena on myös osaamisrakenteiden
vahvistaminen tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen
osalta.
TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön
parantaminen
Toimintalinja 3:n tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa sekä yritysten
että niiden henkilöstön ja matkailun näkökulmasta.
Keski-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2007 – 2013 EU-hankkeisiin
käytettävä EU:n ja valtion myöntövaltuus oli 22, 9 milj. €, josta EUhankkeille on myönnetty rahoitusta yhteensä 22,7 milj. €.
Kokonaisuudessaan kaikkien Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamista EU
– hankkeista EAKR:n ja valtion osuus on 73 %, kuntien rahoitusosuus
”hankepotista” on 19 % ja yksityinen rahoitus hankkeisiin 8 %.
Täydentävää tietoa hankkeista, niiden toteutuksesta ja loppuraporteista
löytyy osoitteesta:
www.rakennerahastot.fi
- rakennerahastotietopalvelusta tietoa EU-projekteista
- rakennerahastotietopalveluun
- tekstihakuun esimerkiksi hankkeen /projektin koodi A30829
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi kooste Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamista
ohjelmakauden 2007 - 2013 EAKR-hankkeista.
Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi koosteen Keski-Pohjanmaan liiton
rahoittamista ohjelmakauden 2007 - 2013 EAKR-hankkeista.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 25
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 20.1.-14.2.2014
2. Lähetetty 15.1.2014 lausunto Liikennevirastolle
ympäristötoimintalinja 2013-2020 luonnoksesta
3. Lähetetty 23.1.2014 lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle
hallituksen esityksestä uudeksi kalastuslaiksi
4. Lähetetty Etelä-Pohjanmaan liitolle lausunto Etelä-Pohjanmaan
energia- ja ilmastostrategiasta
5. Lähetetty 29.1.2014 Kenet Oy:lle lausunto Rantalaiturintien 110 kV
haarajohdosta
6. Lähetetty 31.1.2014 lausunto Merenkurkun neuvostolle
strategialuonnoksesta vuosille 2014-2016, visioina vuosi 2020
7. Maakuntajohtajien kokouksessa 5.2.2014 asetettu ehdolle AER:n
hallitukseen Keski-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Elina Tuikka.
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 11-17, 22-25
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 18-20

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 21
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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