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17.3.2014

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

Ulla-Riitta Harju
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla
21.3-26.3.2014
Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö
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17.3.2014/§ 26

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 26
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kivistön ja Kajsa
Kouvon.
Päätös:
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Kajsa Kouvon.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2014
27 §

99

17.3.2014/§ 27

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ: ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ALUEELLINEN RAKENNERAHASTOSUUNNITELMA

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 27
Manner-Suomen alueella toteutetaan alkavalla ohjelmakaudella 2014–
2020 yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteistyössä alueen kuntien, ELY-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa Itä- ja
Pohjois-Suomen alueellisen rakennerahastosuunnitelman. Työ- ja elinkeinoministeriö on hyödyntänyt alueellista suunnitelmaa Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 valmistelussa.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnissa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, ja sitä
täsmennetään maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa. Itä- ja
Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman tuettava toiminta on yhdenmukainen valtakunnallisen ohjelma-asiakirjan kanssa.
Alueellista suunnitelmaa päivitetään vastaamaan Suomen ja EUkomission neuvottelutuloksia, mikäli Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
tulee muutoksia. Suunnitelmaan on mahdollista tehdä myös teknisiä korjauksia.
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli suunnitelman edellisen
version kokouksessaan 17.2.2014 § 14. Uuteen 6.3.2014 päivättyyn versioon ei maakuntaliittojen näkökulmasta ole tullut olennaisia muutoksia.
Suunnitelma on nähtävissä Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla
www.tem.fi ja maakuntaliiton sivuilla www.keski-pohjanmaa.fi.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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20.1.2014/§ 2
17.2.2014/§ 17
17.3.2014/§ 28

ALUEKEHITYSASETUS JA MAAKUNTALIITTOJEN RAKENNERAHASTOYHTEISTYÖ

Maakuntahallitus 20.1.2014 § 2
Viimeisen parin vuoden ajan on ollut vireillä aluekehityslainsäädännön,
uuden EU-rakennerahasto-ohjelman ja ELY-hallinnon uudistaminen.
Vuoden 2013 lopulla Eduskunta hyväksyi 17.12.2013 Aluekehityksen
hallinto- ja rahoituslait ja Valtioneuvosto hyväksyi 19.12.2013 ns. ELYasetuksen.
Maakuntaliittojen näkökulmasta keskeiset ohjaavat lait on hyväksytty.
Valmistelussa on vielä aluekehityslakien nojalla annettavat asetukset.
Päälinjaukset ovat kuitenkin nyt tiedossa ja maakuntaliittojen on aloitettava suur- ja yhteistoiminta-alueittain konkreettiset neuvottelut tehostavista ratkaisuista. Taustalla on talouden kehysten kiristyminen, joka tarkoittaa hallinnon keventämistä, jotta varoja saadaan kohdennettua riittävästi konkreettisiin hankkeisiin.
Aluekehityslakien lopullisissa Eduskunnan hyväksymissä versioissa korostuu maakuntien itsehallinto ja oma harkinta yhteistyön tehostamisesta.
Maakuntaliitot tulevat olemaan välittäviä viranomaisia EUrakennerahastohallinnossa. Tulevissa asetuksissa säädetään enää lähinnä
edellytyksistä. Maakuntien ja maakuntaliittojen tulee suhtautua jatkossa
kriittisesti Työ- ja elinkeinoministeriön operatiivisen toiminnan ohjaamistavoitteisiin.
ELY-asetuksessa Keski-Pohjanmaa kuuluu Länsi-Suomen rakennerahastotoimintaa koordinoivan Keski-Suomen ELY:n piiriin. KeskiPohjanmaan tavoite kuulumisesta Pohjois-Suomen RR-Elyyn ei toteutunut, joten ratkaisussa ei noudatettu neljän (4) suuralueen periaatetta. Sama tilanne on Varsinais-Suomen osalta. Keski-Pohjanmaan osalta ratkaisu tarkoittaa neuvotteluja Länsi-Suomen yhteistyön selkiyttämisestä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää
1. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kanssa neuvottelut rakennerahastohallinnon maksatusyhteistyöstä.
2. Länsi-Suomen maakuntien kanssa neuvottelut Keski-Pohjanmaan
liittymisestä neuvottelukunnan osajäseneksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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17.2.2014 § 17
17.3.2014/§ 28
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.

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 28
Aluekehitysasetusten valmistelu on jatkunut Työ- ja elinkeinoministeriössä ja koordinoivia keskusteluja on käyty Alue- ja rakennepolitiikan
neuvottelukunnassa. Maakuntaliittojen näkökulmasta on edelleen epäselvää siitä, että ovatko kaikki maakunnat rakennerahastovaroja välittäviä toimielimiä. TEM:n tavoite on saada aikaiseksi suuralueittain nimitettävät koordinoivat neljä (4) maakuntaliittoa. Tilanne on tällä hetkellä
se, että asetusluonnos on tulossa lausunnolle lähiaikoina. Maakuntaliitoilla on yhteisneuvotteluja toimintamallista 11.-14.3.2014.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17.3.2014/§ 28
Työ- ja elinkeinoministeriö tavoitteita neljän koordinoivan maakuntaliiton muodostamisesta, huolimatta aluekehitysasetusten keskeneräisyydestä, kuvaavat seuraavat kaksi vireillä olevaa valmisteluprosessia:
1. Rakennerahastojen hallinnon uudistamisen toimeenpanoa valmistelevat työryhmät
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 10.2.2014 kolme työryhmää
HALKE:n 18.9.2913 (kirjallinen menettely) hyväksymän rakennerahastojen hallintouudistuksen toimeenpanemiseksi.
2. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahastoohjelman seurantakomitea
Seurantakomitean asettamista säädetään alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 14
pykälässä. Valmisteilla olevassa asetuksessa tullaan antamaan tarkempia seurantakomiteaan liittyviä säännöksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 27.2.2014 pyytänyt seurantakomiteaan nimettäviä tahoja tekemään esityksensä seurantakomitean jäseniksi
12.3.2014 mennessä.
Seurantakomitean suunniteltu kokoonpano (22 jäsentä + puheenjohtajat):
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja (TEM)
- neljä (4) koordinoivien maakuntien liittojen edustajaa
- yksi (1) kaupunkien edustaja kestävän kaupunkikehittämisen
verkostosta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku)
- neljä (4) RR-ELY keskusten edustajaa
- neljä (4) ministeriöiden edustajaa (OKM, STM, YM, TEM)
- yhdeksän (9) järjestöjen edustajaa (SAK, STTK, AKAVA, EK,
Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Suomen kuntaliitto,
Nytkis ja Suomen luonnonsuojeluliitto)
Pysyvät asiantuntijat (puheoikeus), 6 edustajaa
- VM, MMM, Tekes, MTK ry, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry, STM:n Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Aluekehitysasetukset ovat mahdollisesti tulossa lausunnolle 14.3.2014
mennessä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää kokouksessa mahdollisesti aluekehitysasetuksista annettavista lausunnoista.
(Elina Tuikka saapui keskustelun aikana klo 9.12)
Päätös:
Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja lausunto aluekehitysasetuksesta annetaan seuraavassa kokouksessa taikka tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa.
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17.2.2014/§ 16
17.3.2014/§ 29

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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17.2.2014/§ 16
17.3.2014/§ 29
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää lausuntonaan seuraavaa:
1. Pelastuslaitokset ovat kuntien ylläpito- ja kustannusvastuulla. Alueiden laajentamisesta ei ole esitetty kustannuslaskelmia, sosiaali- ja
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.
---

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 29
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien kaikissa lausunnoissa korostetaan
Sisäasiainministeriön aluejakoesityksen puutteellisuutta. Esitetty uudistus ei perustu tutkimustulokseen eikä selvitykseen uudistuksen tosiasiallisista toiminnallisista ja taloudellisista seurauksista. Pelastuslaitosten
toiminnan yhtenäistämistavoitteita ja kustannussäästöjä on mahdollista
saavuttaa nykyisten pelastuslaitosten ja niiden kumppanuusverkostojen
toimintaa edelleen kehittämällä. Pelastusalueiden määrästä tulisi päättää
vasta sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset on laadittu.
Alueellinen pelastuslaitostoiminta on kuntien järjestämisvastuulla ja nykyiset pelastuslaitokset ovat toimineet vasta muutamia vuosia. Esitetty
aikataulu uusien pelastuslaitosten muodostamisesta vuoden 2016 alusta
on epärealistinen erityisesti kuntien päätöksenteon ja omistussuhteiden
uudelleenjärjestelyjen kannalta.
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17.3.2014/§ 29
Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
1. Pelastuslaitokset ovat kuntien ylläpito- ja kustannusvastuulla. Alueiden laajentamisesta ei ole esitetty kustannuslaskelmia, sosiaali- ja
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.
2. Esitetty aikataulu, jonka mukaan uudet pelastuslaitokset aloittaisivat
jo vuoden 2016 alussa, on epärealistinen. Nykyisten pelastuslaitostenperustamiseen liittyvät harmonisoinnit ja yhtenäistämiset ovat pelastuslaitoksissa edelleen osittain kesken ja hyvä hallintotapa edellyttää pelastustoimen uuden laitoksen valmistelua huolellisesti. Lisäksi
on huomioitava, että vielä nykyistenkin pelastuslaitostelun valmisteluun liittyvät toteutuksen haasteet saatetaan huolellisesti loppuun eritoimijoiden tasapuolinen kohtelu huomioiden ja niin, että mahdollinen uusi pelastuslaitos voi aloittaa tarkoituksenmukaisen sekä tasapuolisen toiminnan yhteistoimintasopimuksen ja yhdessä laaditun
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Uudistuksessa on luotava hallintomalli, joka turvaa kuntien omistajaohjauksen toteutumisen uudessa
pelastuslaitoksessa.
3. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen kaksikielinen pelastuslaitos säilytetään itsenäisenä. Tällä turvataan parhaiten alueen asukkaiden, teollisuuden ja liike-elämän pelastustoimen palvelut kustannusrakenteeltaan ennustettavina ja tehokkaina.
4. Keski-Pohjanmaa kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisvastuualueeseen. Pelastuslaitoksella on mm. ensivastetehtävä, joten Poliisipiirijaotus ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisin aluejakoperuste. Tästä näkökulmasta Keski-Pohjanmaan palvelujärjestelmän kannalta yhtenä vaihtoehtona olisi selvittävä myös Keski-Pohjanmaan,
Pietarsaaren ja Jokilaaksojen pelastusalueiden yhdistämistä.
5. Tavoitellun hyvän ja tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta ei ole
suotavaa, että valtio (valtioneuvosto) päättää kuntien ylläpitämästä
ylikunnallisesta toiminnasta vastoin kuntien tahtoa huomioiden varsinkin, että pelastuslaitoksia ja kuntia ei ole pyydetty mukaan valmistelemaan alkuperäistä aluejakoesitystä ja siihen liittyviä perusteluja.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun lausuntoehdotuksen kokouksessa tehdyin tarkistuksin.
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KANNANOTTO ALUEELLISESTA AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN
TARJONNASTA

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 30
Valtioneuvosto hyväksyi ammattikorkeakoulujen toimiluvat 12.12.2013.
Toimilupapäätökset ja perustelumuistiot ovat nähtävillä Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilla:
http://minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeak
oulu_uudistus/toimiluvat/
Keski-Pohjanmaan alueella toimivan Centria ammattikorkeakoulu Oy:n
osalta toimiluvassa on määritelty:
1. Ammattikorkeakoulun nimi.
2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu.
3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita ammattikorkeakoulu voi antaa.
4. Opetus- ja tutkintokieli.
5. Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja muut velvollisuudet.
Perustelut toimiluvan myöntämiselle.
Centria-ammattikorkeakoulun kehittämisvelvollisuuksien osalta toimiluvassa todetaan:
”Centria ammattikorkeakoulu Oy:n tulee selvittää mahdollisuudet järjestää
ammattikorkeakoulun toiminta vuoteen 2017 mennessä siten, että sen koulutustarjonta muodostaa samalle kampukselle Kokkolaan syntyviä toiminnallisia
osaamiskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalalla, tekniikassa, humanistisella
alalla sekä liiketaloudessa.
Järjestelyissä tulee hyödyntää erityisesti yliopistokeskuksen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia.
Centria-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia kehittävät yhdessä Pietarsaaren alueen aikuiskoulutustarjontaa sekä tk-palveluja tavoitteena tukea
alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämistä.”

Valtioneuvoston 12.12.2014 päätöksen perusteluissa todetaan:
”Ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 §:ssä mainittujen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Koulutusvastuu myönnetään hakemuksen mukaisesti.”

Toimilupapäätösten analysointi
Toimilupapäätöksissä erityisiä kehittämisvelvoitteita on edellytetty kahdeksalta ammattikorkeakoululta 24 ammattikorkeakoulun joukosta.
Perustelumuistion mukaisesti kehittämisvelvoitteita toteutetaan vuosina
2014-2016 siten, että rakenteellisen kehittämisen ja uusien yhteistyömuotojen rakentamisen selvitystyöhön on toimiluvan mukaisesti aikaa
vuoteen 2017 saakka. Kehittämisvelvoitteiden toteuttamista OKM tukee
strategiarahoituksella.
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Centria-ammattikorkeakoulun osalta toimilupaan liittyen on huomioitava
seuraavat asiat:
1. Valtioneuvoston päätöksen mukaan ”ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset AMKL 4 §:ssä mainittujen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen.”
2. OKM on myöntänyt vuodelle 2014 strategiarahoitusta 440.000 euroa
ja lisäksi varauksen vuosille 2015-2016 eli yhteensä 1,32 M€.
3. Toimialueen väestö-, ikärakenne-, työpaikka- ja toimialojen kehitysennusteet lähivuosina ja myös pidemmän aikavälin ennakointina
vuoteen 2030 saakka ovat selvästi maan keskitasoa myönteisemmät.
4. Centria-ammattikorkeakoulu on palkittu TKI-toiminnan ja aluekehityksen toimija. EU-ohjelmakaudella 2014-2020 ammattikorkeakoulu
tulee olemaan merkittävä rakennerahastohankkeiden toteuttaja ja vireillä olevien suunnitelmien perusteella myös suorien EUohjelmahankkeiden, kuten Horizon-ohjelman pk-yrityshankkeiden,
koordinoija. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan korkeat rakennerahastovarat luovat Centrialle hyvät mahdollisuudet samalla kehittää myös
omaa rakenteellista toimintaansa.
Centria-ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan näkökulmasta
Vuoden 2014 alkupuolella on julkisuudessa esitetty näkemyksiä Centrian
rakenteellisten uudistusten kiirehtimisestä. Ongelmaksi on todettu heikko
vetovoima suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin, mutta vastaavasti
ei ole vertailtu tulostietoja, joista olennaisia ovat tutkintojen määrän suhde, työllistyminen ja alueellinen TKI-vaikuttavuus.
Keski-Pohjanmaan liiton aluekehityslain mukaisena tehtävänä on koulutuksen ennakointi ja mitoitustarpeen arviointi. Ylimaakunnallisen työssäkäynnin sekä työvoima- ja koulutustarpeen näkökulmasta Centrian
toimialueen ammattikorkeakoulun tarjonnan supistamiselle ei ole perustetta Suomen vastaaviin alueisiin verrattuna.
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa yhteenvetona seuraavaa:
Centria-ammattikorkeakoulu on saanut toimiluvan 1.1.2014 lukien ja sille pitää antaa vuosille 2014-2015 työrauha, jotta vuosien 2015-2016 strategia- ja arviointityöt voidaan hoitaa tuloksellisesti 2017 vuoden alusta
tapahtuvaa uutta toimilupa-arviointia varten.
Toukokuussa 2014 käynnistyy uusi EU-ohjelmakausi 2014-2020 ja
Centrialle pitää antaa työrauha myös hanketoiminnalle. Centrialla on
merkittävä rooli ylimaakunnallisessa (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja
Pohjois-Pohjanmaa), kansainvälisessä ja elinkeinolähtöisessä kehittämistoiminnassa.
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Tarvittavat rakenteelliset uudistukset Centrian toiminnassa tulee toteuttaa systemaattisen alueellisen vuosien 2014-2015 strategiatyön kautta, ja
samassa yhteydessä on myös arvioitava yhteistyö ja työnjako lähiammattikorkeakoulujen, yliopistokeskuksen ja yliopistojen alueyksiköiden kesken. Rakenteelliset uudistukset tulee toteuttaa toimiluvan mukaisesti
vuoden 2017 alusta.
Analyyttiseen laadittuun ennakointi- ja toimialatietoon perustuen KeskiPohjanmaan liitto toteaa, että Centrialla on perusteltu sekä nuorten että
aikuisten koulutustehtävä niin Ylivieskan kuin Kokkola-Pietarsaaren talousalueilla. Vuosille 2014-2016 on aikaisemmin OKM:n päätöksellä
tehty suhteellisesti ottaen maan korkeimmat noin 20 % aloituspaikkaleikkaukset, joten lisäleikkausten esittäminen em. myönteisten toimintaympäristökehitysten nojalla ei ole perusteltua.
Aluekehityslain vuoden 2014 alusta voimaan tulleessa uudistuksessa korostetaan, että korkeakoulut ovat vahvemmin mukana maakuntaliittojen
koordinoimassa aluekehitystyössä. Centria-ammattikorkeakoulun osalta
toivotaan toimialueen maakuntaliittojen aktiivista mukaan kutsumista
strategiatyöhön. Keski-Pohjanmaan liitto korostaa yliopistojen ja korkeakoulujen vaikuttavuuden merkitystä maakuntastrategioiden sekä erityisesti ylimaakunnallisten kärkihankkeiden toteuttamisessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy kannanoton.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun kannanoton kokouksessa tehdyin tarkistuksin.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2014
31 §

109
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KESKI-POHJANMAAN LIITTO 20-VUOTTA JA VALTIOPÄIVÄVIIKON
TANSSIAISET

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 31
Säännöllinen valtiopäivätoiminta alkoi Suomessa 150 vuotta sitten. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi myös 20 vuotta siitä kun Keski-Pohjanmaan
liitto perustettiin.
Keski-Pohjanmaalla vietetään säännölliseen valtiopäivätoimintaan liittyvää Maakunnallista teemaviikkoa 31.3.-6.4.2014.
Ohjelmassa on Valtiopäivätanssiaiset ja Keski-Pohjanmaan maakunnan
20-vuotis juhlat 4.4.2014 Kokkolan kaupungintalolla. Tanssiaisyhteistyössä ovat mukana Ammattikorkeakoulu Centrian opiskelijajärjestö
Copsa, Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto.
Ilta alkaa klo 19 vapaalla seurustelulla ja varsinaiset tanssiaiset klo 20.
Keski-Pohjanmaan liiton 20-vuotisen toiminnan kunniaksi juhlapuheen
pitää Harvardin tutkija, aikaisemmin pääministerinä toiminut Esko Aho.
Yhteistyötahoilla on mahdollisuus ostaa ennakkoon tanssiaisiin lippuja,
jotka sisältävät juhlamaljan. Opiskelijajärjestö Copsa vastaa tanssiaisten
käytännön järjestelyistä (mm. lipun myynnistä ja muista järjestelyihin
liittyvistä asioista).
Keski-Pohjanmaan liitto lähettää henkilökohtaiset kutsut vuonna 1994
toimineelle maakuntahallitukselle, valtuuston puheenjohtajistolle, nykyiselle maakuntahallitukselle, valtuustonpuheenjohtajistolle, henkilökunnalle ja jäsenkuntien kuntajohtajille puolisoineen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy ehdotetun ohjelman ja kutsut liiton osalta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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POHJANMAAN TANSSIN ALUEKESKUKSEN AVUSTAMINEN VUONNA
2014

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 32
Pohjanmaan tanssin aluekeskus hakee toimintaan 3000 € avustusta vuodelle
2014.
Pohjanmaan tanssin aluekeskus liittyi aluekeskusverkostoon helmikuussa
2010. Pohjanmaan tanssin aluekeskus on lisännyt tanssin tasa-arvoista saatavuutta Pohjanmaan kolmessa maakunnassa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tanssiteoksia kierrätetään myös pienemmillä paikkakunnilla ja tanssiesitysten yhteyteen järjestetään työpajoja tai keskustelutilaisuuksia, jolloin yleisö saa uusia näkökulmia ja kokemuksia tanssista ja
yleisömäärä kasvaa. Pohjanmaan tanssin aluekeskus lähestyy kuntalaisia
mm. viemällä esityksiä yleisöille joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta
kokea tanssia, esim. vanhainkoteihin ja kouluihin. Tanssin monipuolinen
tarjonta eri ikäluokille rikastuttaa katsojia ja osallistujia. Pohjanmaan tanssin aluekeskus lisää tanssitaiteen saatavuutta marginaalisille ryhmille, pyrkimyksenä tuoda taide- ja kulttuurielämyksiä tasapuolisesti Pohjanmaan
kolmen maakunnan väestölle, edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä mahdollistaa yhä useampien kuntalaisten mahdollisuudet kokea tanssitaidetta.
Useita tanssiteoksia (3-4) tuotetaan vuosittain alueella. Tanssin ammattilaisten työsuhteet pitenevät kierrättämisen myötä ja muualla tuotettujen teosten vierailulla pidennetään elinkaaria entisestään. Pohjanmaan tanssin
aluekeskuksen toiminta edistää mm. monitaiteisuutta yhteistyössä eri taiteenalojen harjoittajien kanssa. Aluekeskus toimii tanssin tiedotuskeskuksena. Kaiken kaikkiaan aluekeskus lisää tanssin ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia. Olemassa olevien taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden
väliset suhteet vahvistuvat toiminnan myötä.
Vuodelle 2014 suunniteltu toiminta Keski-Pohjanmaan liiton alueella on
tanssin informaatiokanavana toimimisen ja tanssin aluekeskuksen toiminnan tukemisen lisäksi mm.
Kokkolan Talvitanssit – Vinterdans i Karleby 13.-16.2.2014 tapahtuman
rahallinen tukeminen ja tapahtumasta informoiminen.
Taiteilijoiden tietojen ja taitojen tuotteistamisen ja myymisen mahdollistamista. Pohjanmaan tanssin aluekeskus järjestää koulutustilaisuuksia
alueen ammattilaisille yhteistyössä muiden taiteen ja kulttuurin alojen
toimijoiden kanssa
Tanssin päivä – tapahtuma Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Kokkolassa.
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Tapahtuma kokoaa yhteen Pohjanmaan kolmen maakunnan tanssinharrastajia gaala-esitykseen sunnuntaina 27.4.2014. Gaala-esityksessä tullaan myös näkemään ammattilaisten esitys. Oheistoimintana suunnitteilla
myös työpajoja ja pienimuotoisia informaatiotilaisuuksia jossa levitetään
tanssitietoutta.
Tanssillisia satutuokioita.
Pohjanmaan tanssin aluekeskus tuottaa 2-5 vuotiaille lapsille suunnatun
tanssia ja tarinankerrontaa yhdistävän esityskokonaisuuden: Tesota tullaan
kierrättämään maakunnan pienemmissä kunnissa yhteistyössä kulttuuri- ja
kirjastotoimien kanssa. Helposti saavutettavaa teosta tullaan esittämään
esim. kirjastoissa ja päiväkodeissa.
Tanssiesityksen koulukiertue
Kotimaisen lapsille suunnatun esityksen kierrätystä Pohjanmaan kolmen maakunnan kouluissa syksyllä 2014.
Hankkeen muut rahoittajat ovat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pohjanmaan liitto, Söfuk, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Vaasan, Kokkolan ja
Seinäjoen kaupungit.
Vuonna 2013 kaikki YTA alueen maakuntaliitot myönsivät Pohjanmaan
tanssin aluekeskukselle 3000 euron toiminta-avustuksen. Vuoden 2014
osalta liittojen osallistumista Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen on käsitelty YTA-alueen johtoryhmien kokouksessa 13.1.2014.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää myöntää Pohjanmaan tanssin aluekeskukselle
anotun 3000 euron avustuksen vuodelle 2014 siten, että täytäntöönpanon
edellytyksenä on sopimusmaakuntien ja -kaupunkien myönteinen päätös.
Vuoden 2015 osalta avustuksen tarpeellisuus jatkossa arvioidaan liiton
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LOMARAHAN VAPAAEHTOINEN VAPAAKSIVAIHTAMINEN

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 33
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2014 talousarvio on laadittu nollakasvun periaatteessa. Kehittämistoimintaan on varattu tarvittavat määrärahat, mutta säästötavoitteita on asetettu menorakenteiden osalta. Maakuntaliiton jäsenkunnat edellyttävät taloussuunnitelmakauden 2014-2016
osalta kuntaosuuksien kasvun rajoittamista.
Henkilöstössä on ollut kiinnostusta vaihtaa lomarahaa vapaaksi. Työnantajan kannalta tällä voidaan saavuttaa säästöjä edellyttäen, että sijaisten
palkkaamiselta vältytään, ja että lisävapaiden pitäminen on työjärjestelyiden kannalta mahdollista. Menettely on ollut käytössä useissa kunnissa ja kuntayhtymissä.
Sopimusmenettely:
1. Viranhaltija/työntekijä voi vaihtaa lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2013 – 31.3.2014 kertyneen lomarahan osittain tai kokonaan palkallisiksi vapaapäiviksi edellyttäen, että sijaisten palkkaamiselta ja
lisä- tai ylitöiden teettämiseltä vältytään.
2. Jos viranhaltija/työntekijä haluaa pitää korvaavaa vapaata, hänen on
sovittava siitä esimiehensä kanssa ja anottava maakuntajohtajalta
30.4.2013 mennessä. Vapaapäivien ajankohdista sovitaan työyksikkökohtaisesti samoin kuin muistakin lomajärjestelyistä.
3. Korvaava vapaa on pidettävä 31.12.2014 mennessä. Pätevästä syystä
jo sovittu korvaava vapaa voidaan peruuttaa ja lomaraha maksaa rahana. Viranhaltijan/työntekijän sairastuessa vapaan aikana keskeytyy
vapaa ja muuttuu seuraavan päivän alusta sairauspoissaoloksi. Siirtyvä vapaa annetaan myöhemmin erikseen.
4. Korvaava vapaa lasketaan vuosilomaa, kokemuslisiä ja vastaavia
etuuksia kartuttavaksi palveluajaksi kuten vuosilomapäivät.
5. Korvaava vapaa-aika määräytyy oheisen taulukon mukaan. Vapaapäivät lasketaan työpäivinä.
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Korvaavuustaulukko:
kk
Taulukko 1
1
2
2
3
3
5
6
5
5
8
6
9
7
10
8
11
9
13
10
14
11
16

Taulukko2
2
3
4
4
6
8
9
10
11
12
13

Taulukko 3
1
2
3

12
12

14
15*)

12

18

5
6
7
8
9
10
11

Taulukko 1 Yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ja 15 v palvelus tai kokemuslisään oikeuttavaa aikaa
Taulukko 2 Yhtäjaksoista palvelua vähintään 1 v tai yhtäjaksoista palvelua vähintään 6 kk ja 5 v palvelus/kokemuslisään oikeuttavaa aikaa
*) yhtäjaksoista palvelua vähintään 6 kk ja
10 v palvelus/kokemuslisään oikeuttavaa aikaa
Taulukko 3 Muissa tapauksissa
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lomarahojen vapaaksivaihdon sopimusehtojen mukaisesti.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄT

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 34
Henkilöstön muistamis- ja huomionosoituskäytännöissä on ohjeellisesti
noudatettu seuraavia menettelytapoja, joiden soveltamisesta on päättänyt
maakuntajohtaja. Käytäntö on ollut toimiva.
Tasavallan presidentin myöntämiä Suomen virallisten ritarikuntien kunniamerkkejä anotaan vuosittain (kevät) liiton pitkäaikaisille työntekijöille taikka alueellisesti ansioituneille henkilöille suostumuksella. Kuntaliiton ansiomerkit haetaan (syksy) työntekijän suostumuksella.
pa = palveluaika
Muistaminen
Merkkipäivät
50 – vuotta, pa <10 v
Lahja max 100 euroa ja kakkukahvit
50 – vuotta, pa >10 v
Lahja max 200 euroa ja kakkukahvit
60 – vuotta, pa <10 v
Lahja max 100 euroa ja kakkukahvit
60 – vuotta, pa >10 v
Lahja max 200 euroa ja kakkukahvit
Liiton palveluajan huomioiminen
10 vuotta
kirjalahja
20 vuotta
100 euron lahjakortti kauneus-, tyky- tai virkistystoimintaan + 1 palkallinen vapaapäivä
30 vuotta

200 euron lahjakortti kauneus-, tyky-, tai virkistystoimintaan +2 palkallista vapaapäivää

40 vuotta

250 euron lahjakortti kauneus-, tyky-, tai virkistystoimintaan + 3 palkallista vapaapäivää

Eläkkeelle jäävät
pa < 10 v
pa > 10 v
Läksiäiset
pa 1-5 v
pa 5-10 v
pa >10 v
Eläkkeelle siirtyneet
70 v+ merkkipäivät
hautajaiset
Perhetapahtumat
Häät
Lapsen syntymä
Lapsen ylioppilasjuhla ja II asteen tutkintojuhla
Pitkä sairausloma
Omaisen hautajaiset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

muu huomio

Kuntaliiton
hopeinen merkki
Kuntaliiton
kultainen merkki

Lahja max 100 euroa
Lahja max 300 euroa

Illanvietto
Illanvietto

lahja max 50 euroa
lahja max 100 euroa
lahja max 150 euroa

Illanvietto

kukkatervehdys ja liiton edustus vastaanotolla
adressi, kukkalaite ja liiton edustus
lahja max 100 euroa
kukkatervehdys
lahja max 50 euroa

kukkatervehdys
adressi kukkalaite
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17.3.2014/§ 34
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy ohjeistuksen ja päättää puheenjohtajiston
työvaliokunnan käsittelevän ritarikunnan merkkien hakumenettelyn.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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17.3.2014/§ 35

MAAKUNTALIITON VIRASTON TOIMIEN SIJAISJÄRJESTELYT

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 35
Maakuntaliiton virastossa työsopimussuhteinen maksatustarkastaja Anne
Timberg on hakenut työlomaa (virkavapaus) ajalle 1.4.-31.12.2014, hoitaakseen Lapin liitossa määräaikaista työtehtävää. Viraston sisäisten selvitysten mukaisesti maksatustarkastajan sijaisena toimii asianhallintasihteeri Marjo Levaniemi, joka työvastuukuvauksissa toimii muutoinkin
maksatustarkastajan sijaisena. Asiahallintasihteerin työsopimussuhteinen
toimi voidaan jättää täyttämättä ja tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin.
Maakuntajohtaja on esitysten perusteella myöntänyt maksatustarkastaja
Anne Timbergille anotun työloman ja vahvistanut vuosiloman (§ 14
27.2.2014) sekä nimennyt vs. maksatustarkastajaksi Marjo Levaniemen
ja myöntänyt vapaan asiahallintasihteerin tehtävästä (§ 16 27.2.2014).
Liiton sisäisissä tehtäväjärjestelyissä Levaniemen www-tehtäviä hoitaa
projektipäällikkö Mia Gustafsson 30.6.2014 saakka. Kulttuurin toimistotehtäviä hoitaa osa-aikainen kulttuurikoordinaattori Sanna-Maija Kauppi
vuoden 2014 budjettiperusteen mukaisesti. Osa maksatustarkastajan aikaisemmista tehtävävastuista siirtyy kehittämistiimin vastuulle.
Kaikista työjärjestelyistä on sovittu yksimielisesti työntekijöiden ja vastuualueiden päälliköiden kesken. Samanaikaisesti on päivitetty hanketoiminnan hallinto- ja vastuujärjestelmäkuvaus sekä työnkuvaukset.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa maakuntajohtajan päättämät toimijärjestelyt
sekä päättää, että asiahallintasihteerin avointa sijaisuutta ei täytetä vuonna 2014.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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17.3.2014/§ 36

MAAKUNTAJOHTAJIEN OPINTOMATKA USA 10-17.5.2014

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 36
Maakuntajohtajien vuotuinen vuoden 2014 ulkomaanmatka tehdään
USA:han 10.-17.5.2014.
Matkan kohteet ovat mm. Suomen lähetystö Washington ja Chigagossa
Harvard ym. Matkalla neuvotteluteemana on tuleva aluehallintouudistus
maakuntien näkökulmasta sekä tulevan hallitusohjelma. Kuntaliiton
edustus (Kietäväinen) on mukana.
Matkan kokonaiskustannus (lennot, majoitus, kuljetukset ja ruokailut)
ovat enintään 3500 €/hlö. Opintomatkan yksityiskohtainen aikataulu ja
vierailukohteet tarkentuvat valmistelun edetessä. Maakuntaliiton vuoden
2014 talousarviossa on määrärahavaraus.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy maakuntajohtajan osallistumisen maakuntajohtajien
opintomatkalle USA:n 10.-17.5.2014.
Menokohta: 13 01
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Merkitään, että maakuntajohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.
---
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17.3.2014/§ 37

MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 37
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta. Jukka Ylikarjulan
lomaoikeus ajalta 1.4.2013-31.3.2014 on 38 päivää. Ylikarjulalla on
vanhoja lomia käyttämättä 11 päivää.
Maakuntajohtajan esitys talvikauden vuosilomiksi (11 päivää):
3.-6.3.2014 (4 pv)
21.3.2014 (1 pv)
14.-17.4.2014 (4 pv)
30.4.-2.5.2014 (2 pv)
Esitys kesälomaksi:
30.6.-1.8.2014 (30 pv)
- loma-aikana varaudutaan vierailutapahtumiin 2-3 päivän osalta (mahdolliset muutokset vahvistetaan myöhemmin)
- jää lomaoikeutta jäljelle 8 päivää
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle 3.6.3.2014, 21.3.2014, 14.-17.4.2014, 30.4.-2.5.2014 ja 30.6.-1.8.2014.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 3/2014
38 §

119

17.3.2014/§ 38

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 17.3.2014 § 39
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 15.2.-14.3.2014
2. Maakuntaviestin tuomarineuvoston pöytäkirja 2.2.2014
3. Lähetetty 14.2.2014 lausunto Toholammin kunnalle maa-ainesten ottamisen lupahakemuksesta
4. Lähetetty 24.4.2014 lausunto Ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
5. Lähetetty 24.2.2014 lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Lohija meritaimen strategiasta 2014-2020.
6. Esiselvityshankkeen Eco-Leather loppuraportti
7. Hyötyverkko -hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 28-31, 34-35,
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 32, 36-37

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan
toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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