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1. TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys
1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus
Vuodesta 2009 alkanut kansainvälinen taantuma jatkui edelleen vuonna 2014. Euroopassa pahimmat talousriskit kohdistuivat Kreikkaan, mutta muiden riskimaiden taloudet
kääntyivät hieman parempaan suuntaan parin edellisen vuoden kriittisistä asetelmista.
Uutena maailmantalouden ja –turvallisuuden kriisinä leimahtivat geopoliittiset jännitteet Krimillä ja Itä-Ukrainassa Venäjän toiminnan johdosta. Euroopan talouden orastava kasvu tyrehtyi jännitteiden ja asetettujen talouspakotteiden johdosta.
Suomessa työttömyysaste kasvoi edelleen ja oli vuoden 2014 lopussa 13,5 %. Huolestuttavaa on maan eri osien poikkeamat. Länsi-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla työttömyysasteet olivat 10 % tasolla, mutta useissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa
työttömyysaste nousi yli 15 % tasolle. Huolestuttavaa on erityisesti se, että useissa
isoissa kaupungeissa, kuten Oulussa, Tampereella, Lahdessa, työttömyys on kohonnut
lähes 20 % tasolle.
Keski-Pohjanmaan maakunnan yleisen talouskehityksen osalta myönteistä on työttömyysasteen pysyminen maan keskitason alapuolella ollen vuoden 2014 lopussa 11,0 %.
Maakuntakohtaisissa vertailuissa Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli kolmanneksi
alhaisin. Keski-Pohjanmaan osalta myönteistä oli myös se, että työttömyyden kasvu
vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli maan alhaisimpia. Huolestuttavaa on kuitenkin nuorisotyöttömyyden jatkuva suhteellinen kasvu.
Maakuntien ja kuntien näkymien osalta vuotta 2014 leimasivat kuntien taloudellisen
liikkumavaran kireys, joka johtui valtionosuusleikkauksista ja verotulojen kasvun hidastumisesta. Julkishallinnon lukuisat rakenneuudistukset ja ratkaisujen viivästyminen
puhuttivat edelleen myös vuonna 2014. Kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistus, kuntien tehtävien vähentäminen,
kuntalain kokonaisuudistus ja lukuisat muut kunta- ja valtionhallinnon uudistukset jatkuvat. Valtion aluehallinnossa tehtiin merkittäviä muutoksia ELY-keskusten rakenteiden ja työnjaon osalta, ja lisäksi käynnissä oli valtionhallinnon uudelleentarkastelu sekä
keskushallinnon (KEHA) että aluehallinnon (VIRSU) uudistamiseksi. Maakuntien ja
maakuntaliittojen osalta käynnistyivät syksyllä 2014 keskustelut maakuntien määrän
vähentämisestä osana kansanvaltaisen aluehallinnon uudistusta, mutta konkreettiset esityksen siirtyvät uudelle vaalikaudelle.
Keski-Pohjanmaalla myönteistä kehitystä alueelle loivat mm. teollisuus- ja kauppapaikkainvestoinnit, Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen rakentaminen, lentokentän aktiiviset kehittämistoimenpiteet, Kokkolan sataman kasvu ja väyläinvestoinnit, maaseudun elinvoimaisuus sekä lukuisat kehittämishankkeet. Maakunnan pääkaupungista Kokkolasta
noin 100 kilometrin säteelle katsottuna kokonaisaluetalous ja sen tuleva kehitys, on kilpailukykyinen lähimaakuntien keskuksiin verrattuna. Alueen edunvalvontatyössä tämä
tosiasia tulee saattaa nykyistä paremmin keskushallinnon päättäjien tietoisuuteen.
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Keski-Pohjanmaan liiton omassa toiminnassa painottuivat yleisen edunvalvontatyön aktivoiminen, tuulivoimakaavan valmistelu ja liikenteen kehittämishankkeet, EUohjelmakauden 2014-2020 käynnistäminen sekä alueen kehittämisorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen. Viraston sisäisen toiminnan osalta uudistettiin vuoden aikana tietoteknisiä järjestelmiä, asianhallintaa ja henkilöstön yhteistoimintaa. Lisäksi vuoden aikana käynnistettiin alueen tunnettuisuutta, vetovoimaisuutta ja edunvalvontaa vahvistavat aluemarkkinointitoimenpiteet.
Keski-Pohjanmaan liiton varsinaisen toiminnan vuoden 2014 tilinpäätöksen toimintatuotot olivat 1.758.091,69 euroa, jossa edellisvuoteen kasvua 0,6 %. Toimintakulut olivat 1.762.127,83 euroa, jossa laskua -2,0 %. Tilikauden tulokseksi muodostui -3.755,76
euroa ja ylijäämäksi muodostui 54.294,24 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseen ylijäämään. Maakuntaliiton tilinpidossa on huomioitu jäsenkuntien maksuosuuksien kasvun rajoittaminen.
Tilikauden 2014 päättymisen jälkeen näkymät vuodelle 2015 ja lähivuosille jatkuvat
haastavina. Kuntien taloudellinen liikkumavara jatkuu kireänä valtion säästötoimenpiteiden ja verotulojen hitaan kasvun vuoksi. Keski-Pohjanmaalla on vahvistettava sekä
maakunnan sisäistä että ylimaakunnallista yhteistyötä rakenteiden uudistamisessa palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset
palvelurakenteet, joita jäykät organisaatiorakenteet eivät rajoita, ovat kansalaisten kannalta keskeisellä sijalla. Vuosia keskusteluttanut sote-uudistus tulisi saada kansallisesti
ratkaisua, jotta voidaan muodostaa toimintaa tehostavat luontaiset tuotanto- ja yhteistoiminta-alueen.
Maakuntaliitoilla on lähivuosina edessä toiminnan sopeuttaminen kunta- ja valtiontalouden kehyksiin, mutta samanaikaisesti uuden EU-ohjelmakauden käynnistyminen tuo
hyviä mahdollisuuksia kehittämistoiminnalle ja myös maakuntaliittojen toiminnan rahoitukselle. Kuntarakenneuudistusten lisäksi ovat käynnistyneet keskustelut myös valtion ja kuntien aluehallintorakenteiden uudistamisesta. Vuoden 2014 lopussa nostettiin
tavoitteeksi uuden kansanvaltaisen aluehallintorakenteen muodostaminen Suomeen
vuoteen 2020 mennessä. Useissa selvityksissä mainitaan maakuntien yhdistäminen
enintään noin 10 uudeksi maakunnaksi, mutta kaikki tarkemmat linjaukset siirtyvät
huhtikuussa 2015 valittavan uuden Eduskunnan ja uuden hallituksen ratkaistaviksi.
Tummia pilviä on pienten maakuntien ja maakuntakeskusten tulevaisuuden yllä. Panostamalla omiin vahvuuksimme, palvelurakenteisiin, elinkeinoelämän ja koulutuksen
edellytyksiin sekä laajaan yhteistyöhön, menestymme kaikesta puheista huolimatta
myös tulevaisuudessa.

Jukka Ylikarjula
maakuntajohtaja
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1.1.2 Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kuntien edustajainkokous 11.3.2013 valitsi toimikaudelle 2013-2016 KeskiPohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet maaliskuussa 2013. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat jäsenkuntien valtuutettuja. Varsinaisista maakuntavaltuutetuista
on miehiä 24 eli 56 % ja naisia 19 eli 44 %. Henkilökohtaisista varavaltuutetuista on
miehiä 25 eli 58,1 % ja naisia 18 eli 41,9 %.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston muodostivat vuonna 2014 puheenjohtaja Janne
Jukkola Kokkolasta, ensimmäinen varapuheenjohtaja Erkki Mustasaari Kokkolasta, toinen varapuheenjohtaja Pekka Puolimatka Kokkolasta ja kolmas varapuheenjohtaja Jarmo Rasmus Kokkolasta.
Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi Kauko Ojala ja varapuheenjohtajana Esa
Kant. Tarkastuslautakuntaan puheenjohtajana toimi Aimo Maijala Kokkolasta.
Liiton toiminta on jakautuu kolmeen tulosalueeseen; lakisääteiseen (1201), muuhun kehittämistoimintaan (1301) ja hanketoimintaan (1501-1526). Virastoa johtaa maakuntajohtaja. Tilivelvollisia ovat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.
Vuoden 2014 aikana maakuntahallitus nimesi uuden maakunnan yhteistyöryhmän ohjelmakaudelle 2014-2020. Uudessa maakunnan yhteisryhmässä on edustettuna maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat (7 jäsentä), valtion viranomaiset ja muut valtion hallintoon kuuluvat organisaatiot (7 jäsentä) sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt (7 jäsentä). Lisäksi yhteistyöryhmässä on pysyvinä asiantuntijoina tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien, teollisuusyritysten ja leader toimintaryhmien edustus. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi Anneli Kentala Halsualta. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksia pidettiin vuoden 2014 aikana 6.
Maakunnan yhteistyöryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa
toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista
varten perustettu toimielin.
Maakunnan yhteistyöryhmän valmistelevana toimielimenä toimii sihteeristö (8 jäsentä
ja kuntien edustus asiantuntijoina). Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän
asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla sekä yhteensovitusta varten tarkastella ja seurata maakunnan alueella toteuttavien rakennerahastoohjelmien ja maaseuturahaston hankkeita, ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle.
Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan kehittämistoiminta on koottu ”Biolaakso-brändin
alle”. Toimintaa kehittämään maakuntahallitus päätti nimetä Biolaakson neuvottelukunnan. Alueiden käytön suunnittelun vastuualueella toimii maakuntakaavoituksen
neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat kaikki kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus edustettuina. Lisäksi vastuualueella toimii Keski-Pohjanmaan kuntien muodostama kaavoitusta ideoiva alueidenkäytön työryhmä MALLI.
Keski-Pohjanmaan maakuntaviestityötä varten liiton toimielimenä toimii maakuntaviestityöryhmä. Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä osallistuu
maakunnan kulttuurin ja luovan talouden asioiden valmisteluun sekä kulttuuritehtävien
koordinointiin. Järjestöasioissa kokoontuu tarvittaessa Keski-Pohjanmaan järjestöjen
työryhmä sekä hyvinvointiasioissa Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin pyöreä pöytä.
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Vuonna 2014 myönteinen asia oli se, että pienet merkit aluetalouden vahvistumisesta
saivat jatkoa, minkä osoittaa päätoimialojen liikevaihdon kehitys. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen hienoinen nousu näyttää jatkuneen. Toisaalta työttömyysluvut nousivat korkeimmalle 10 vuoteen. Kokonaistyöttömyys vuoden lopussa ylitti maakunnassa 3 500 työttömän rajan. Kasvua edellisestä vuodesta oli 14 %, mikä ylittää selvästi
koko maan tason.

Väestömäärän kehitys jatkui edelleen myönteisenä Keski-Pohjanmaalla, vaikkei Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisessa kasvussa aivan pysyttykään. Vakaata väestökasvu on vain Kokkolan osalta, noin + 250 vuonna 2014 mutta myös Kaustinen ja Veteli kasvattivat väkimääräänsä vuonna 2014.
1.1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan (mannertuulivoima sekä maisema ja kulttuuriympäristö) valmistelu aloitettiin keväällä 2012. Kaavan ensimmäinen luonnos oli
nähtävillä 2013. Erillisselvitysten valmistelu jatkui kuluvan vuoden aikana ja kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2014. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen ja viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun perusteella kaavaehdotus päätettiin asettaa
muutosten jälkeen uudelleen nähtäville alkuvuodesta 2015.
Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan marraskuussa 2014.
Ohjelmakaudelle 2014-2020 välitysvarojen myöntövaltuus oli EU-raha 1 962 000 euroa. Kansallinen maakunnan kehittämisraha myöntörahaa saatiin 205 000 euroa. Hankkeille maksettiin vuoden 2014 aikana maakunnan kehittämisrahaa 945 250,25 euroa.
EU-rahaa ohjelmakauden 2007-2014 EAKR -hankkeille maksettiin 2 401 510,54 euroa
ja ESR -hankkeille 6 330,78 euroa.
Käytössä olevaa 300 000 euron likviditiliä jouduttiin tilapäisesti käyttämään.
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1.1.5 Kuntayhtymän henkilöstö
Vuonna 2014 liiton palveluksessa 31.12.2014 oli 13 (17/2013) henkilöä, joista hankerahoituksella oli 3 (4/2013).
Keski-Pohjanmaan liitossa on viisi virkaa (maakuntajohtaja, kehittämisjohtaja, suunnittelupäällikkö, yhteyspäällikkö ja hallintopäällikkö). Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu
julkisen vallan käyttö.
Keski-Pohjanmaan liitossa määräaikaisia työsuhteita käytetään ainoastaan sellaisissa
tehtävissä, jotka rahoitetaan projektirahoituksessa tai työsuhde perustuu sijaisjärjestelyihin. Ulkopuolista työvoimaa käytetään lähinnä projektirahoituksella rahoitettuihin
hankkeisiin ja niiden tehtäviin, joiden asiatuntemusta ei talossa ole.
Keski-Pohjanmaan kulttuuriliiton projektikoordinaattori toimi liiton palkkaamana vuoden 2014 vuosiavustuksen ja liiton määrärahojen puitteissa. Työsuhdetta on jatkettu kesäkuun 2015 loppuun.
Mia Gustafsson työskenteli tammi-marraskuun liiton hallinnoimassa Kokkola Material
Week -hankkeessa.
Liitto vastasi säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlavuoden järjestelyistä
Keski-Pohjanmaalla.
Henkilöstöllä oli vuoden 2014 aikana 18 (22/2013) kpl enintään kolmen päivän sairauslomaa, yhteensä 28 (39/2013) päivää. Pitempiä sairauslomia 7 (11/2013) kpl, yhteensä
55 (100/2013) päivää.
Varsinaisia ylityömääräyksiä ei vuoden 2014 aikana annettu. Henkilökunnan matkapäiviä oli yhteensä 254 joista ulkomaan matkoja 37 päivää. Luottamushenkilöiden matkapäiviä kertyi 13 yhteensä.
Talouspalvelutoiminnot toimitti Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloustoimisto.
Liitto osti työterveyspalvelut Työplussalta.
1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Liiton hankinta- ja sisäisen valvonnan ohjeissa on huomioitu riskien hallintaan liittyvät
asiat.
Vuoden 2014 alussa teknisen tuen hankkeiden lisäksi oli 2 hanketta liiton hallinnoitavana.
Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Henkilöstön
vähäisyydestä johtuva henkilöstön erikoistuminen on suurehko riski liiton toiminnassa.
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1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä
Hallintosäännön mukaan toiminnot on järjestettävä niin, että organisaation kaikilla tasoilla on riittävä sisäinen valvonta.
Ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan
valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä
vastaa maakuntahallitus.
Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajalla. Maakuntajohtajan osalta toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntahallituksen puheenjohtajalla. Päälliköillä on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta alaisensa toiminnan osalta.
Sisäinen valvonta tapahtuu maakuntahallituksen alaisuudessa ja sen tavoitteena on varmistaa toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, oikeudellisuus, laillisuus ja laatu sekä varallisuuden suojaus vahinkojen ja väärinkäytösten varalta.
Sisäinen valvonta on osa johtamistoimintoa, joka kuuluu kaikille esimiehille osana
suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan työketjua.
Yleisesti sisäisessä valvonnassa kiinnitetään huomiota mm. henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseen, jaksamiseen sekä henkilöstön luotettavuuteen hoitaa tehtäviään. Työn organisoinnin kannalta tärkeää on järkevien tehtävänkuvien rakentaminen.
Erillisiä sisäisen valvonnan tarkastuksia ei ole tehty vuoden 2014 aikana. Sisäistä valvontaa suoritetaan normaalien työtehtävien kautta. Tehtävien eriyttämistä koskevat ohjeet tarkistetaan ja päivitetään vuosittain.
Maakuntahallitus on saanut kuukausittain tiedoksi kaikki tehdyt viranhaltijapäätökset,
hankkeiden loppuraportit ja luettelon lähetetyistä lausunnoista. Hallitukselle on viety
tiedoksi neljän kuukauden välein talouden toteuma.
Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja ovat hyväksyneet laskut.
Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.
1.3 Konsernin toiminta ja talous
Keski-Pohjanmaan liitolla on kaksi tytäryhtiötä.
KP-Cobra Invest Oy:n toimialana on yritystoiminnan tukeminen ja työllisyyden edistäminen Keski-Pohjanmaan alueella. Sitä varten yhtiö antaa taloudellista tukea ja rahoittaa alueen yrityksiä ja yhteisöjä. KP-Cobra Invest Oy on vuonna 2000 myöntänyt Kalvinit Oy:lle pääomalainaa 252 281 euroa. Laina oli kertaluonteinen ja takaisinmaksuaika oli 10 vuotta. Laina-aikaa on jatkettu vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2014
lopussa lainan pääoma korkoineen oli 345 310,83 euroa.
KP-Cobra Invest Oy:llä ei toimintavuoden 2014 aikana ole ollut varsinaista toimintaa.
Keski-Pohjanmaan liitto omistaa kokonaan Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin osakkeet.
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Varsinaista konsernitilinpäätöstä ei tarvitse tehdä koska tytäryhtiöiden liikevaihto oli alle 200.000 euroa vuonna 2014.
Toiminnan tasausrahasto perustettiin vuoden 2011 alusta. Rahaston enimmäispääoma
500 000 euroa. Rahastoa hoitaa maakuntahallitus. Vuoden 2013 lopussa rahaston pääoma on 191 542,73 euroa.
Maakuntahallitus 13.10.2014 päätti kattaa toiminnan tasausrahastosta 58 050,35 euroa
hanketoiminnasta liitolle aiheutuneita kuluja.
1.4 Tilikauden tuloksen käsittely
Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on – 3 755,76 euroa.
Tilinkauden tuloksen järjestelyeränä tilinpäätökseen on kirjattu rahastojen purkua
58 050 euroa. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 54 294,24 euroa.
Maakuntahallituksen esitys tuloksen käsittelemiseksi:
Hallitus esittää, että vuoden 2014 tilikauden ylijäämä kirjataan 54 294,24 euroa tilikauden voitto/tappiotilille.
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1 Lakisääteisen toiminnan tavoitteet
2.1.1 Ohjelmaperusteinen aluekehitys
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2014-2020 ja Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma
2014-2017
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat toimintaa keskeisesti ohjaavat asiakirjat, jotka on hyväksytty maakuntavaltuustossa keväällä 2014 ja
ovat voimassa vuoteen 2017 saakka. Maakuntaohjelmaa toteutetaan neljällä kehittämisteemalla (Osaava Keski-Pohjanmaa, Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa, Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa, Toimiva Keski-Pohjanmaa).
Tavoitteet
”Koko maakunta kasvuun” -tavoitetta korostaaksemme maaseutu on nostettu toimintalinjojen yhteiseksi läpileikkaavaksi teemaksi. Tavoitteena on saada keskeiset hankkeet
ja asiakokonaisuudet näkymään Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY:n tulossopimuksissa. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan työryhmissä, jotka
kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Neuvotteluja ELY:jen kanssa käydään säännöllisesti
sekä toimeenpanosuunnitelman ja tulossopimuksen valmisteluvaiheessa että toteutuksen aikana.
- maaseutustrategia vuosille 2014-2020 hyväksyttiin syksyllä 2014,
- maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 valmistellaan vuoden 2013 aikana siten, että
se vahvistettiin maakuntavaltuustossa huhtikuussa 2014.
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2014-2015 ja maakunnan
yhteistyöasiakirja (MYAK) 2014-2015
Tavoitteet
Toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja vuosille 2014-2015 on laadittu
vuoden 2014 aikana. Keski-Pohjanmaata koskeva Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
ELY:n ja Länsi-Suomen AVI:n strategia on laadittu vuosille 2012-2015. Toiminnalliset
tulossopimukset tehdään vuosittain totsun aikataulun mukaisesti, joten niiden yhteensovitus on tärkeää, jotta Keski-Pohjanmaan keskeiset hankkeet ja asiakokonaisuudet saadaan myös toteuttamissuunnitelmissa näkyviin.
Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma
Tavoitteet
Vuoden 2014 ohjelmatyössä painottuivat uuden EU-ohjelmakauden 20142020 valmistelutyöt sekä nykyisen ohjelmakauden hankkeiden toteutukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät. Maakunnallisesti ohjelman rahoitusvarat on maakunnan liiton
osalta suurelta osin jo sidottu meneillään oleviin laajoihin ja maakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. Ohjelmatyön keskeisin tehtävä onkin ohjelmakauden 2007-2013 päättyvien hankkeiden toteutumisen valvonta ja myöntövaltuuksien käytön maksimoiminen.
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Ohjelmakauden 2014-2020 Tavoitteet
Ohjelma korostaa pohjoisten EU-alueiden merkityksellisyyttä koko EU:n alueelle. Liitto jatkaa aktiivista toimintaansa uuden ohjelmakauden valmistelutyössä. Maakunnan
kilpailukyvyn vahvistamiseksi on tärkeää, että Keski-Pohjanmaan maakunta säilyy osana Pohjois- ja Itä-Suomen ohjelma-aluetta ja laajentaa yhteistyötä etelässä oleviin ohjelma-alueiden kanssa. Keski-Pohjanmaa osallistuu ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
uuden ohjelmakauden strategiseen sisältöön ja toteuttamistapaan yhdessä muiden Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kanssa.
Keski-Pohjanmaan maakunnan rakennerahastorahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 verrattuna edelliseen kauteen 2007-2013 aleni laskelmien mukaisesti vain 3 %. EU-rahan
osuus arvioidaan olevan noin 35 m€. Lisätty kansallisella 25 % rahoitusosuudella sekä
kuntaperusteisella omarahoituksella ohjelmakauden rahamäärä on noin 70 miljoonaa
euroa eli 10 miljoonaa vuodessa.
Alueelliset rajat ylittävät yhteistyöohjelmat kuten Interreg Botnia Atlantica, Interreg Pohjoinen ja NSPA-yhteistyö
Keski-Pohjanmaan liitto oli mukana toteuttamassa alueellista yhteistyöohjelma Botnia
Atlanticaa sekä Pohjoista. Botnia-Atlantica ohjelmasta tähän asti merkittävimmät Keski-Pohjanmaalle kohdistuvat hankkeet ovat olleet metsäbioenergian hyödyntämistä
edistävät yhteishankkeet. Liitto on jatkanut aktiivista rooliaan ohjelman hyödyntämisessä. Vuonna 2014 yhteistyötä Pohjoismaisissa hankkeissa toteutetaan sekä Vaasan vaalipiirin maakuntien (BA-ohjelma ja Merenkurkku) että Pohjois-Suomen maakuntien
(Intrreg Nord ja Perämerenkaaren yhdistys) kanssa.
Tavoitteet
Liitto on jatkanut aktiivista rooliaan Botnia-Atlantica -ohjelman yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Liitto on osallistunut uuden ohjelmakauden valmisteluun ja
Interreg-ohjelmien laadintaan.
Botnia-Atlantica -yhteistyöaluetta tukevan Merenkurkun neuvoston jäsenyyttä on jatkettu vuonna 2014 samalla jäsenyyden vaikuttavuutta arvioiden. Alueen BotniaAtlantica -hankkeiden kansallisen vastinrahan järjestymisen varmistaminen sekä hallinto- ja seurantakomiteatyöskentelyyn osallistuminen on tärkeää. Alueellisen yhteistyön
mahdollisuuksien arviointi ja mahdollinen tarkempi kartoitus toimivat pohjana esimerkiksi elinkeinoelämän kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi sekä liikenneyhteyksien ja
matkailun yhteistyön lisäämiseksi laajemmalla pohjoismaisella alueella.
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntaliittojen yhteistyössä ns. NSPA (Northern Sparesly Populated Areas) -strategiaohjelman toteutukseen.
NSPA alueella on käynnistetty OECD-tutkimus pohjoisen harvaan asutun alueen erityispiirteistä osana pohjoisen tukialueen erityisrahoituksen jatkotarpeen määrittelyä.
Alueellinen yhteistyö -ohjelma Interreg IVA Pohjoinen sekä EU:n puiteohjelmat
Keski-Pohjanmaan liitto on mukana toteuttamassa alueellista yhteistyö-ohjelmaa Interreg IVA Pohjoinen sekä osallistuu Interreg Itämeren ja Pohjoisen Periferian ohjelmatyöhön. Keski-Pohjanmaalla on panostettu ohjelma-alueen yliopistojen, korkeakoulujen
ja tutkimusyksiköiden yhteistyöhön mm. ICT-sovellusten, kaasutuksen kehittämiseen
uusiutuvan energian osalta sekä konepajateollisuuden kehittämiseen, laserpinnoitukseen
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sekä luonnonkuitujen ja nanomateriaalien soveltamiseen tähtääviin hankekokonaisuuksiin.
Tavoitteet
Liitto jatkaa ohjelmien tiedottamista ja mahdollisuuksien esittämisestä alueen toimijoille. Painopiste on, että ohjelman rahoituksen puitteissa voidaan osallistaa alueen toimijoiden hanke-ehdotukset osaksi ohjelman toteuttamista.
Mikäli EU:n erillisohjelmissa avataan sellainen erillisohjelma hakuun, joka KeskiPohjanmaan maakunnan toimijoita kiinnostaa, liitto tukee halukkaiden pyrkimyksiä hakeutua erillisohjelmaa toteuttamaan. Liitto tiedottaa keskeisiä toimijoita soveltuvista
suorarahoitusinstrumenteista kuten Horisontti2020-mahdollisuuksista.
Kansalliset erityisohjelmat
OSKE-ohjelma päättyi vuoden 2013 lopussa ja se korvattiin innovatiivisella kaupunkiohjelmalla (INKA). Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelusta valtioneuvosto päätti
17.6.2013 valita 5 kaupunkia teemavetureiksi ja 3.10.2013 valittiin partnerit. Kokkola
ei päässyt mukaan INKA-ohjelmaan Kajaanin ja Mikkelin kanssa laaditulla yhteisellä
Vitera-hakemuksella (vihreämpi teollisuus), mikä oli suuri pettymys. INKA-ohjelmaan
valittiin siten 12 suurinta kaupunkialuetta, mistä jo 2012 syksyllä oli keskustelua valtakunnallisen kaupunkipoliittisen toimenpideohjelma laatimisen yhteydessä.
Maakunnan kehittämisrahan määräksi valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä oli
valtakunnallisesti varattu 3,6 milj. euroa, joka on vähentynyt vuosittain. KeskiPohjanmaan liiton osalta vähennykset tarkoittivat, että vuonna 2014 maakunnan kehittämisrahaa oli 150.000 euroa, kun vuoden 2013 taso oli 155.000 euroa, vuoden 2012 taso 210.000 ja vuoden 2011 taso noin 700.000 euroa. Huomioiden vuosien 2013-2014
myöntövaltuudet ja päättyneistä hankkeista kertyvät säästöt, maakunnan kehittämisrahaa vuonna 2015 olisi vapaana myönnettävissä uusiin hankkeisiin noin 100.000 euroa.
Tavoitteet
OSKE:n jälkeistä kemian kehittämisen kokonaisuutta pyrittiin jatkamaan hakemalla
INKA-ohjelmaan hankekohtaisella haulla. Lisäksi käynnistettiin alueellinen älykkään
erikoistumisen tavoitteiden mukaisen teknologiaohjelman laatiminen.
Maakunnan kehittämisrahan määrällinen säilyminen valtion vuoden 2015 talousarviossa pyrittiin varmistetaan yhteistyössä muiden maakuntaliittojen kanssa, mutta määräraha poistui valtion vuoden 2015 talousarviosta.
2.1.2 Aluesuunnittelu
Maakuntakaavoitus ja vahvistetut vaihekaavat
Maakunnan liitolla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tehtävä laatia maakuntakaavaa ja huolehtia kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. KeskiPohjanmaalla maakuntakaava laaditaan vaiheittain siten, että vaihekaavat muodostavat
kokonaismaakuntakaavan. Maakuntakaava on oikeusvaikutteinen asiakirja, joka ohjaa
kuntien kaavoituksen laatimista sekä alueidenkäyttöön vaikuttavia ratkaisuja. Viranomaisilla on velvoite edistää maakuntakaavan toteutumista, mikä koskee myös maakunnan liittoa aluekehitysviranomaisena. Maakunnan liiton valtuusto hyväksyy maakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvistaa sen lainvoimaisuuden.
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Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liitto huolehtii maakuntakaavan ajantasaisuudesta sekä seuraa, edistää ja kehittää vahvistettujen maakuntakaavojen toteutumista. Tämä toteutetaan:
- seuraamalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja lainsäädäntöä
- osallistumalla viranomaisneuvotteluihin,
- antamalla lausuntoja alempiasteisista kaavoista ja muista alueiden käytön suunnitteluun liittyvistä suunnitelmista sekä
- osallistumalla aluesuunnittelun vastuualueen ohjaus-, työ- ja seurantaryhmiin sekä
muihin tilaisuuksiin.
Maakuntakaavan 4. vaihe, mannertuulivoima sekä maisema ja kulttuuriympäristö
Hallitusohjelman mukaan tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen hyvälle laadulle
ja kaavoitukselle varataan riittävät resurssit. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (13.11.2008) mukaan maakuntakaavoituksessa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ja tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti useamman
voimalan yksikköihin. Keski-Pohjanmaan liitto on laatinut Pohjois-Pohjanmaan liiton
kanssa ylimaakunnallisen manneralueiden tuulivoiman selvityksen, jota käytetään lähtömateriaalina maakuntakaavaa laadittaessa.
Tavoitteet
Manneralueiden tuulivoiman rakentamista ohjaavaa Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaa valmistellaan yhteistyössä kaavakonsulttina toimivan Ramboll Finland
Oy;n kanssa. Keski-Pohjanmaan liitto on saanut ympäristöministeriöltä noin 150 000
euron avustuksen tuulivoimarakentamista ohjaavan kaavan laatimista varten omarahoitusosuuden ollessa tuolloin noin 65 000 euroa. Kuntien kaavoitusvastaavista ja liiton
edustajista koostuva alueidenkäytön työryhmä seuraa yhteistyössä maakuntakaavoituksen toteutusta ja alueiden käytön kehittämisen arviointia. Tuulivoimaa käsittelevä vaihekaava valmistuu vuonna 2015.
Maakuntakaavan 5. vaihe, kaupallinen palveluverkko
Keski-Pohjanmaan liitto aloitti vuonna 2014 5. vaihemaakuntakaavan valmistelun tekemällä kuntiin kyselynä tarvekartoituksen lähivuosien seudullisesta suunnittelutarpeesta. Keskeisimpänä maakuntakaavan uudistettavana kokonaisuutena nousi odotetusti
kaupallinen palvelurakenne, jossa on maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen osalta
menossa siirtymäaika vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoitusta koskien. KeskiPohjanmaan liitto aloitti Kokkolan kaupungin yleiskaavatyön kanssa yhteisen KeskiPohjanmaan ja Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatimisen kilpailutuksen voittaneen Finnish Consulting Goupin kanssa.
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (KAKEPOLI)
Maakunnan liittojen lakisääteinen tehtävä on liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelma voidaan toteuttaa ylimaakunnallisena, maakunnallisena tai seudullisina. Oleellista on jatkuva pitkän aikavälin strateginen suunnittelu,
jossa käsitellään eri kulkumuotoja, liikenneverkkoja, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän rahoitusta ja vaikutuksia sekä liikennealan yhteistyömuotoja. Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (KAKEPOLI) on valmistunut vuonna 2011. Tavoitteiden edistämisestä ja toteutumisen seurannasta on laadittu aiesopimus.
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Tavoitteet
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategian (KAKEPOLI) ja
sen aiesopimuksen toteutumisen seuranta muodostaa puitteet kolmen maakunnan liikennejärjestelmän kokonaisvaltaiselle kehittämiselle ja sen edellyttämälle jatkuvalle yhteistyölle. Maakunnan liittojen ohella alueen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset
osallistuvat liikennestrategian valmistelutyöhön. Seurantatyössä tarkennetaan vuosittain
kärkitehtäviin liittyvät seuraavan vuoden keskeiset toimenpiteet ja painotusten toteutumista sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla
työskentelevässä seurantaryhmässä. Seuranta on järjestetty siten, että maakunnan liitot
laativat vuosittain yhteenvedon toimenpiteiden toteutumisesta, vaikuttavuudesta sekä
liikennejärjestelmän tilan kehityksestä. Kansallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa
on osallistuttu vuonna 2014 valmistuneen aluerakenteen ja liikenteen kehityskuvan
(ALLI) valmistelutyöhön.
Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatiminen ja
yhteensovittaminen
Maakunnan liittojen uusi lakisääteinen tehtävä on alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatiminen ja niiden yhteensovittaminen.
Tehtävien toteuttamisessa liiton rooli on toimia koordinaattorina sovittaen yhteen alueellisia intressejä. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin aihepiiriin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Vesien hoidon keskeiset toimenpiteet Keski-Pohjanmaalla keskittyvät ns. happamien
sulfaattimaiden hoitoon ja kunnostukseen sekä tulvavaara-alueiden, pohjavesien ja
maankäytön yhteensovittamiseen.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Oulun toimipaikan johdolla toteuttamaan ns. happamien sulfaattimaiden ylimaakunnalliseen tutkimushankkeen. Sen kautta saadaan tutkittua tietoa maa-alueiden ja vesistöjen hoidon
suunnitteluun ja kunnostamiseen ottaen huomioon mm. uudet vesiensuojelumenetelmät,
kustannustietoisuus ja parhaat ympäristökäytännöt. Keski-Pohjanmaan alueella hankkeen vaikutukset keskittyvät erityisesti Lesti- ja Perhonjokilaaksoihin ja jossakin määrin Kruunupyynjoen valuma-alueelle. Toiminnan pohjalta on tarkoitus käynnistää erillishankkeita, joilla voidaan toteuttaa tutkimustuloksiin pohjautuvaa vesien tilan parantamista.
Keski-Pohjanmaan maakunnassa on laajat pohjavesivarat. Toteutetun KeskiPohjanmaan POSKI-hankkeen yhteydessä ovat kunnat esittäneet tarpeita tutkia pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita sekä laatia virtausmallinnuksia maankäytön erilaisten käyttötarpeiden yhteensovittamiseksi. Tämän toteuttamiseksi
on käynnistetty ELY:n, Kannuksen kaupungin, Toholammin kunnan, Vetelin kunnan ja
Halsuan kunnan, liiton ja GTK:n Länsi-Suomen yksikön toimesta yhteishanke.
Luonnonvarojen kestävän käytön ja uusiutuvan energian edistämisen toimenpiteet
keskittyvät maakunnan luonnonvarojen suunnitelmalliseen käyttöön. Keskeisiä ovat
Keski-Pohjanmaan bioenergiaohjelma 2007–2013 ja vuonna 2012 valmistunut KeskiPohjanmaan ilmastostrategia.
Tavoitteet
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Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi maakuntahallituksen päätöksen perusteella ja KeskiPohjanmaan bioenergiaohjelman pohjalta käynnistettyä uusiutuvan energian koordinaatioryhmän toimintaa. Ryhmän on tarkoitus edistää bioenergiaohjelman tavoitteiden toteuttamista seuraavilla toimenpiteillä: järjestää teemapohjaisia kokoontumisia ja vierailuita, edistää toimijoiden välistä hankeyhteistyötä ja hankehautomotoimintaa sekä toteuttaa osaltaan edunvalvontaa ja vaikuttamista ajankohtaisiin asioihin. Koordinaatioryhmän puitteissa toteutetaan erillishankkeena ja -rahoituksella uusiutuvan energian arvoketjujen määrittelyä ja toteuttamista.
Keski-Pohjanmaalla on laadittu maakunnallista Keski-Pohjanmaan ilmastostrategiaa.
Tämä vastaa valtioneuvoston selonteossa esitettyä vaatimusta, jonka mukaan ”valtioneuvosto edellyttää, että maakunnat ja kaupunkiseudut laativat omat ilmasto- ja energiastrategiansa sekä niiden toteutusohjelmat valtakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian pohjalta.”
Kulttuuriympäristöjen inventoinnilla edistetään valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisten arvokkaiden maisema-alueiden säilymistä. Keski-Pohjanmaalla on vuoden
1995 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Toholammilla. Parhaillaan on menossa uudelleeninventointi, jonka perusteella valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitus uusia vuoden 2015 aikana. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti arvokkaat maisema-alueet on osoitettava
maakuntakaavoissa.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetut kulttuuriympäristön
tai maiseman kannalta valtakunnallisesti tärkeät alueet on osoitettu valtioneuvoston periaatepäätöstä laajempina. 4. vaihemaakuntakaavan valmistelun yhteydessä on päädytty
osoittamaan vain voimassa olevien valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset maisema-alueet. Keski-Pohjanmaan liitto on uudelleen inventoinnin osalta osallistunut EteläPohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan inventointihankkeeseen. Inventointihankkeessa on valmistunut Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet raportti
ehdotuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan valtakunnallisesti
arvokkaiksi maisema-alueiksi sekä sitä täydentävä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita käsittelevä vastaava raportti. Jatkossa ympäristöministeriön työryhmä valmistelee valtioneuvostolle esityksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
kaikkien valtakunnallisten inventointien valmistuttua vuoden 2014 loppuun mennessä.
Maakunnallisesti arvokkaiden maisemien osalta maakunnan liitto huomioi inventoinnin
lähtötietoaineistona seuraavan kerran aihepiiriä koskevan maakuntakaavan päivityksen
yhteydessä.
Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin ja
yleisötilaisuuksiin. Erityisesti keskitytään uusiutuvia energiamuotoja ja luonnonvarojen
kestävää käyttöä kehittäviin toimenpiteisiin, vesistöjen hoitoon ja tulvasuojeluun.
Liikenneväylien ja logistiikan kehittäminen ja hankkeet
Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon, valtakunnan liikennepolitiikan kärkihankkeet ja
-tehtävät sekä maakunnalliset painopisteet on määritelty KAKEPOLI liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Suomen toteuttamaa liikennepolitiikkaa ja -investointeja linjataan
LVM:n johdolla laaditussa ja eduskunnan hyväksymässä Liikennepoliittisessa selonteossa.
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Pääteiden, sataman ja rautatieverkon ohella lisätään edunvalvontaa myös huonokuntoisten alemman tieverkon yhteyksien peruskorjaukseen ja kunnossapitoon.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena on vaikuttaa erityisesti Liikennepoliittisen selonteon toteuttamiseen sekä Liikenneviraston valtakunnalliseen suunnitteluun.
Kruunupyyn lentokentän liikennöinnin ja palvelutason säilyminen on keskeinen edunvalvonta- ja kehittämiskohde. Toinen kärkikohde on Kokkolan satamaväylän syventäminen 14 metriin siten, että investointi käynnistyy vuonna 2016.
Raideliikenteellä on kasvava rooli henkilö- ja tavaraliikenteessä. Suomen pääradalla on
kapasiteettiongelmia eikä radan liikennöinti ja asemaseutujen palvelutaso vastaa nykyisiä vaatimuksia. Keskeinen tavoite on Seinäjoki-Oulu-ratahankkeen toteuttaminen kokonaisuutena ilman katkoja ja kaksoisraiteen toteuttaminen Kokkola–Ylivieska-välille.
Tärkeää on tarkastella ja turvata raideliikennepohjaisen henkilö- ja tavaraliikenteen,
myös transitoliikenteen, kehitys- ja toimintaedellytykset. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan satamien ja suunniteltujen logistiikan solmupisteiden toimintaedellytysten kehittämiseen.
Maakunnan tärkeitä päätieverkon yhteyksiä ovat valtatie 8, 13 ja 28 sekä kantatiet 63–
86 ja 58. Toimenpiteissä painottuvat aktiivinen toiminta mm. Kasitie ry:n hallituksessa
ja työvaliokunnassa.
Alempiasteisen tieverkon keskeinen toimenpide on turvata kansallisen puuhuollon teemaohjelman hankkeiden toteutus ja varautua alemman tieverkon merkitsevyystarkastelun käynnistämiseen yhteistyössä mm. ELY-keskuksen kanssa.
Euroopan komission liikenteen TEN-T-ydinverkon hankkeet on päivitetty vuoden 2013
aikana. Suomen pääradan varren maakuntien (Lappi–Uusimaa), suurimpien kaupunkien
sekä Ruotsin alueiden tavoitteena on, että ns. Bothnian Corridor (Tukholma–
Haaparanta-Tornio–Helsinki) saadaan osaksi TEN-T-ydinverkkoa. Hankekonsortio on
suunnitellut ja käynnistänyt Interreg IVC Itämeri -ohjelmasta rahoitetun kansainvälisen
kehittämishankkeen.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa aktiivista toimintaa ns. Bothnian Corridor -työryhmässä,
jonka kautta pyritään vaikuttamaan Euroopan laajuiseen ydinverkkoon.
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2.1.3 Muu lakisääteinen toiminta
Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi
Aluehallinnon ja aluekehittämislain uudistuksessa maakunnan liittojen tehtäviin lisättiin
vastuu alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovitus ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua.
Tavoitteet
Jo lakiuudistusta ennen liitto hoiti kyseisiä tehtäviä. Lakiuudistus luo aiempaa vahvemman aseman liitoille toimia ennakointitehtävissä. Valtioneuvosto päätti 15.12.2011
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman eli KESU:n vuosille 2011-2016.
Suunnitelma sisältää muun muassa koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet eri koulutusmuodoille ja -aloille. Mitoitustavoitteet kohdennetaan suuralueille ja mahdollisesti
maakuntakohtaisesti.
Tämä kokonaisuus – koulutustarpeiden ennakointi - on tyypillinen monialaisen maakuntaliiton työsarka, jossa aluekehittäminen ja edunvalvontatyö kietoutuvat yhteen erottamattomasti. Tavoitteena on pitää kiinni yhdessä oppilaitosten kanssa asetetuista tavoitteista aloituspaikkamäärien osalta. Keski-Pohjanmaan osalta myönteistä on ikäluokan maan keskitasoa parempi kehitys ja koulutuksen vetovoima.
Maakuntajohtaja on maakuntaliittojen yhteisenä edustajana opetusministerin syksyllä
2014 nimeämässä valtakunnallisessa ennakoinnin KT2020-ryhmässä, jonka tuottaman
selvityksen pohjalta laaditaan uusi KESU vuosille 2015-2020.
Sivistys ja koulutus
Liiton tehtävänä on tukea maakunnan koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla eri
tasoilla ja kaikkiin suuntiin. Keskipohjalaisen sivistysyhteisön kehityksessä liitto on
mukana maakunnallisten julkisten yhteisöjen ja kansalaisyhteisöjen kanssa. Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan EAKR- ohjelmista toteutettavien hankkeiden
valmistelu ja rahoitus on maakunnan liittojen vastuulla. Maakunnan liitto laatii kuntien
ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen.
Tavoitteet
Liitto edistää alueen oppilaitosten toimintamahdollisuuksia, riittävän laajan osaamisen
ja työvoiman alueellista tarjontaa ja edistää kehittämisyhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. Keskipohjalaisille pyritään tarjoamaan tasavertaisesti monialaiset koulutusmahdollisuudet eri koulutusasteilla, siten että koulutuksen jälkeinen työnsaantisuhde
on hyvä.
Yhteispalvelun edistäminen
Liiton tulee edistää julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitettua yhteispalvelua alueellaan.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta yhteispalvelupisteiden toiminnan aktivointi ja
palvelutarjonnan laajentaminen siirtyy valtakunnallisen pilottivaiheen jälkeen alkavaksi
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vuonna 2015. Tavoitteena on nykyisten yhteispalvelupisteiden säilyminen kunnissa sekä palvelutason laajentaminen monikanavaisilla ratkaisuilla.
Järjestetään yhteispalvelupisteiden yhteistapaamisia sekä yhteiskokouksia palveluntarjoajien ja toimeksisaajien kesken. Palvelutarjontaa pyritään laajentamaan myös työhallinnon ja erilaisen kansalaistoiminnan (esim. yhdistykset) osalta AVI:n ja liiton yhteistyöllä.
Hyvinvointi
Liiton tavoitteita hyvinvoinnin kehittämisessä määrittävät Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia, alueellinen hyvinvointisopimus sekä strategian toteuttamissuunnitelma.
Tehtäväänsä liitto toteuttaa yhteistyössä maakunnallisten ja kansallisten hyvinvointialan
kehittäjien kanssa. Kumppaneita ovat hyvinvointialan osaamisorganisaatiot yhdistyksistä suuriin kuntayhtymiin saakka. Keskipohjalainen hyvinvointikäsitys on laaja ulottuen
perusturvasta henkisiin yhteisöihin saakka. Vapaa-aika, kulttuuri, taiteet, liikunta ja harrastukset sekä niissä tapahtuva kehitys on osa hyvinvoinnin toimintakenttää.
Tavoitteet
Hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat maakunnallisen hyvinvointityön päätavoite. Hallitusohjelmalinjausten sekä kunta- ja aluerakenteen uudistuksien
pitkän aikavälin hyvinvointivaikutuksia pyritään ennakoimaan. Mahdollisuuksia kansainväliseen hyvinvoinnin kehittämisyhteistyöhön selvitetään. Hyvinvointityön tavoitteet ovat strategian mukaisesti: keskipohjalaisten yhteisöllisyys ja osallisuus kasvavat;
saatavilla on tarpeenmukaiset hyvinvointipalvelut; terveyttä edistävät elämäntavat vahvistuvat; kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset kasvavat sekä elinympäristön
turvallisuus, viihtyisyys ja arjen sujuvuus vahvistuvat.
Hyvinvoinnin pyöreä pöytä liiton koordinoimana jatkaa alueen hyvinvointitoimijoiden
yhteistyötä. Vuoden 2014 alussa toteutui pohjalaismaakuntien kanssa tilattu hyvinvointibarometri, joka tuotti asiantuntijatietoa maakuntien hyvinvoinnin kehittymisestä. Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen maakuntien yhteishankkeena on haettu Hyvinvoinnin ja
kulttuurin ylimaakunnallinen kehittämishanke, johon myönnettiin kansallista OKM:n
rahoitusta.
Kulttuuri ja liikunta
Kulttuuri on osa viestintä ja markkinointistrategiaa, hyvinvointistrategiaa ja matkailustrategiaa ja niiden maakunnallista toteuttamista. Keski-Pohjanmaalla on vuoteen 2015
voimassa oleva kulttuuri- ja liikuntastrategia. Alueelle on ominaista vahva ja monipuolinen kulttuuriperintö. Liittojen tehtävästä asettaa alueelliset taidetoimikunnat ja liikuntaneuvostot on toimitettu lainsäädännön muutoksia.
Tavoitteet
Maakunnan kulttuuritoimijoiden välinen koordinaatio ja yhteinen markkinointi ovat
keskeinen toiminnallinen tavoite. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet selvitetään ja yhteistyötä edistetään. Kulttuurista toimeliaisuutta alueen yhteisöissä ja yhdistyksissä pyritään lisäämään. Hankkeiden ja järjestöyhteistyön kautta aktivoidaan erilaisia kohderyhmiä liikunnalliseen elämäntapaan.
Kulttuurin aluehallintomallia ja tapahtumien koordinointia selkiytetään yhdessä alueen
keskeisten toimijoiden kanssa. Kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä kokoontuu
4-6 kertaa vuodessa. Pohjalaismaakuntien yhteisen kulttuurineuvottelukunnan tai vas18
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taavan yhteistyöfoorumin mahdollisuutta tarkasteltiin ja päädyttiin kulttuurilautakuntien
(Keski-Pohjanmaalla kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä) yhteistapaamisiin.
Aluekehityslaki uudistui 1.1.2014 lukien. Maakuntaliiton uutena tehtävänä on kulttuuriasioiden suunnitelmallisuuden edistäminen. Kulttuuriasioiden alueellista koordinaatiota
toteutetaan maakuntaliiton ja kuntien, alueellisen kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmän sekä kulttuurirahaston ja kulttuuriliiton yhteistyönä. Maakuntaliiton ja kulttuuriliiton yhteistyönä lisäksi on laadittu kulttuuriliiton toimintasuunnitelma vuoteen
2015 ja strategiset tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Keski-Pohjanmaan liiton strategiset
tavoitteet on laadittu erikseen kulttuuriasiain osalta. Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton
vuoden 2014 talousarviossa osa-aikaisen kulttuurikoordinaattorin palkkaukseen on
määrärahavaraus 2 pv/vko, joka sisältää työosuutena myös kulttuuriliitto ry:n aikaisempien vuosien avustuksen.
Vetovoimaista maakuntaviestiä liitto organisoi yhdessä kuntien ja hiihtoväen kanssa.
Maakuntaviesti vuonna 2014 järjestettiin Pedersören Lappforsissa ja Kannuksen viestiä
2015 valmisteltiin.
Vetovoima ja viestintä
Liitto rakentaa maakunnallista identiteettiä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Liitto jatkaa ja tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintäänsä. Luovuutta ja osaamista tuetaan
maakuntaohjelmassa tarkoitetulla tavalla. Matkailu on osa kokonaisvaltaista alueviestintää. Alueellisen kilpailukyvyn lisääminen on liiton strateginen päämäärä.
Tavoitteet
Maakunnan viestintä- ja markkinointistrategian mukaisesti korostuvat kulttuuri, tapahtumat ja matkailu. Lisäksi vahvistetaan elinkeinolähtöistä alueviestintää ja yleensäkin
markkinointikyvyn osaamista.
Maakunnan tunnettuuden rakentamisen kautta vahvistetaan alueen tuottajien ja toimijoiden markkinointiviestintää. Maakunnan imagoa rakennetaan pitkäjänteisesti. Kansainvälisyysstrategiatyöskentelyn kautta linjataan kansainvälisen viestinnän tavoitteet.
Vuoden 2014 painopisteenä on liiton www-sivuston uudistaminen. Tavoitteena on luoda maakuntaportaali www.keski-pohjanmaa.fi, jossa on nykyistä kattavammin esillä
maakuntaliiton oman toiminnan lisäksi alueen toiminta laajemmin, tilasto- ja ennakointitietoja sekä EU-rahoitustietoa.
Kansainvälistyminen
Kansainvälistyvä Keski-Pohjanmaa voi kehittyä kolmea tietä: 1) kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen, 2) maakunnan yhteisöjen pyrkimysten tukeminen kansainvälisen yhteistyön luomisessa ja 3) kansainvälisten organisaatioiden toiminnan lisääminen
alueella.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän, kuntien, hyvinvointitoimijoiden ja kulttuurituottajien kilpailukyvyn edistäminen suunnitellaan myös kansainvälisen yhteistyön tai kansainvälistymisen kautta. Uusi kansainvälisyysselvitys ja -strategia valmistui keväällä
2013. Liitto koordinoi maakunnallista kansainvälisyystyötä yhdessä muiden maakuntien ja ministeriöiden tai muiden julkisten organisaatioiden kanssa.
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Ylikansalliset Interreg-ohjelmat ja ylikansalliset jäsenyydet, kuten Merenkurkun, Perämerenkaaren yhdistyksen, sekä Euroopan laajuisen AER-verkoston yhteistyö vahvistavat alueen mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Liitto jatkaa Itä- ja PohjoisSuomen Brysselin toimiston ja NSPA-verkoston yhteistyötä.
Matkailu
Matkailuelinkeinon kehittämiseksi on toteutettu Keski-Pohjanmaan matkailustrategia ja
toimenpideohjelma 2007–2013. Matkailustrategiassa esitetään matkailuelinkeinon kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Toimenpideohjelmassa on ohjeellisesti esitetty
strategiaa toteuttavat hanke-ehdotukset (yhteensä n. 2,2 miljoonan euron arvosta). Keskeiset linjaukset ovat matkailukeskittymien määrittäminen sekä maakunnallisen myynti- ja varausjärjestelmän toteuttaminen yhdessä toimijoiden kanssa.
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liitto tehostaa yhteistyötä Kokkolan matkailuosakeyhtiön kanssa ja
jatkaa maakunnallisen matkailustrategian ja toimenpideohjelman toteuttamista ja sen
koordinaatiota. Painopiste on matkailukeskittymittäin laadituissa toteuttamissuunnitelmissa ensisijaisesti osahankkeiden ja erillisrahoituksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa
kehittämisen koordinaatiota ja yhteisiä portaaliratkaisuja. Maakunnassa on käytössä
maakunnallinen matkailun myynti- ja varausjärjestelmä (on-line). Matkailustrategian
uudistaminen käynnistetään vuonna 2015 osana Vetovoimastrategiaa.
2.2 Edunvalvonnan tavoitteet
Tavoitteet ja keinot edunvalvonnan osalta
Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa työskentelyä koko maakunnan edun ja kehittämisen
puolesta. Työtä tehdään yhteistyössä jäsenkuntien kanssa sitoutuneesti maakunnan
aseman turvaamiseksi ja vahvistamiseksi, sen kehityksen vauhdittamiseksi ja maakuntaidentiteetin lujittamiseksi. Tärkeänä painopisteenä pidetään maakunnan sisäisen yhteistyön kehittämistä. Maakunnan yhtenäisyyttä ja kiinnostavuutta lisätään ennen muuta
tuloksellisella kehittämistyöllä ja alueen tunnetuksi tekemisellä sekä kansallisesti että
kansainvälisesti.
Elinkeinoelämän monipuolisuus, aktiivisuus ja tulevaisuushakuisuus nähdään keskeisenä edunvalvonnallisena tehtävänä. Maakunnan todellisuus liike-elämän kilpailukyvyn,
positiivisen väestön kehityksen, asukkaiden hyvinvoinnin ja luonnonvarojen runsauden
osalta on olennaisesti yleistä tunnettuutta tai mielikuvia parempaa.
Keski-Pohjanmaan liitto tukee Kokkolan asemaa kehittyvänä, kiinnostavana ja vetovoimaisena maakuntakeskuksena. Kansalliset uuden kaupunkipolitiikkatavoitteet korostavat suurten kaupunkien roolin vahvistamista, jolloin keskisuurten maakuntakeskuskaupunkien ylimaakunnallinen yhteistyö nousee uuteen merkitykseen. Tässä työssä
maakuntien liitot voivat olla yhteistyössä keskuskaupunkien kanssa.
Koko maakunnan saaminen kasvuun säilyy yhtenä keskeisimmistä kehittämishaasteista.
Keski-Pohjanmaa haluaa nousta taloudellisilla mittareilla mitaten ja uutta luoden ykkösmaakuntien joukkoon. Yhteistyötä Meripohjola-kasvuvyöhykkeen ja Botnia-alueen
toimijoiden kesken edistetään.
Alueen kuntatalouden vahvistamiseen liitto vaikuttaa jatkossakin kaikin käytettävissä
olevin keinoin. Valtionosuusuudistuksen toteutumista ja vaikutusta seurataan. Kuntien
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yhteistyötä, työnjakoa ja uusia yhteistyömalleja halutaan lisätä. Koulutusyhtymän, liiton
sekä erikoissairaanhoidon ja peruspalvelun kuntayhtymän yhteistyö tarjoaa tässäkin
mielessä mahdollisuuksia. Ylialueellinen yhteistyö sekä kansallisesti että kansainvälisesti mahdollistaa synergiaetuja ja uusien tuottavien palvelumallien sekä toimintatapojen käyttöönottoa.
Myönteisen maakuntakuvan rakentaminen sekä Keski-Pohjanmaata kohtaan tunnetun kiinnostuksen ja vetovoiman lisääminen
Keski-Pohjanmaan liitto edistää maakunnan vetovoimaisuutta sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Toimenpiteitä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja ylikansallisissa
projekteissa monipuolistetaan. Euroopan Unionin rakennerahastokausi tarjoaa työlle
sekä mahdollisuuksia että resursseja.
Erityistä huomiota kiinnitetään maakunnan imagon vahvistamiseen sekä sitä tukevan
viestinnän ja markkinoinnin tehostamiseen. Yhteishankkeella toteuttaa markkinointi- ja
viestintästrategiaa yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Maakunnan profiilin
nostamiselle on tilausta. Kaudella 2012-2014 luotava Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia osaltaan vahvistaa maakunnan kansainvälistä ilmettä, tunnettuutta ja kilpailukykyä. Liikunta, matkailu ja kulttuuri ovat keskeinen osa alueen vetovoimaisuuden
ja hyvinvoinnin pitkäjänteistä rakentamista.
Palvelukokonaisuuksien varmistaminen
Maakunnan palvelu- ja kehittämiskyvyn varmistamiseksi liitto pyrkii lisäämään toimia
keskipohjalaisen, kuntalähtöisen ja verkostoperusteisen maakuntahallinnon ja palvelujärjestelmien kokoamiseksi. Tähän tähtäävää valmistelua tehdään yhteistyössä muiden
maakunnallisten kuntayhtymien ja alueen kuntien kanssa.
Maakunnallisten kuntayhtymien yhteistyön syventämisen ohella yhteistyötä lisätään
muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa. Tässä työssä maakunnallisilla järjestöillä
on jatkossa keskeinen rooli. Keski-Pohjanmaalla kansalaismaakunta nähdään vahvana
ja vahvistuvana alueellisena voimavarana.
Kunta- ja palvelurakenteen maakunnallisessa suunnittelussa liitto on aktiivisesti mukana. Yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa luodaan jatkossakin malleja, joilla
maakunnan ja yhteistyöalueen asukkaiden palvelut turvataan ja kustannuskehitys pidetään hallinnassa. Yhteistyön tiivistämisessä ja palveluiden saatavuuden varmistamisessa
painoa pannaan myös maakuntaverkon kattavaan ja nopeaan toteuttamiseen sekä sen
hyödyntämiseen. Keski-Pohjanmaa tarvitsee omannäköisen maakuntahallinto- ja palvelumallin.
Maakunnan edunvalvonnan vahvistaminen
Ulkoisessa edunvalvonnassa Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä maakuntien välistä
yhteistyötä kehittämis- ja edunvalvontatyön osalta erityisesti EU-tavoitealuemaakuntien
ja naapurimaakuntien kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan maakunnat. Yhteistyötä Pohjanmaan liiton kanssa vahvistetaan Ruotsin ja
Pohjoismaiden verkostoissa.
Brysselin Eurooppa-toimiston palvelut järjestetään yhteistyössä muiden PohjoisSuomen ohjelma-alueen sekä vuoden 2013 alusta myös Itä-Suomen maakuntien kanssa.
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Niin ikään liitto korostaa monipuolista kanssakäymistä poliittisten toimijoiden, valtion
aluehallintoviranomaisten ja valtion keskushallinnon kanssa.
Valtion alueellistamistoimien maakunnallinen hyödyntäminen
Hallitusohjelman mukaisesti valtion toimintojen alueellistamista yhdessä keskittämisen
kanssa jatketaan. Alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä on nimetty elokuussa 2011.
Toiminta pohjautuu asiasta annettuun lakiin. Alueellistamista koskeva laaja-alainen
kansallinen selvitystyö osoittaa, että merkittäviä alueellistamisratkaisuja on tehty.
Keski-Pohjanmaan liitto näkee viranomaistoimintojen sijoittumisen KeskiPohjanmaalle mahdollisuutena vahvistaa maakunnan hallinnollista asemaa, osaamisperustaa ja korkeakoulutetun väestön sijoittumista alueelle. Erityisesti Kokkolalla on
luontevat edellytykset vastaanottaa valtion viranomaistoimintoja erinomaisten julkisten
palvelujen, ammattitaitoisen henkilöstön saannin, liikenteellisen sijainnin sekä Kokkolassa sijaitsevien valtion omistamien, osin vajaakäyttöisten tilojen takia.
Keski-Pohjanmaalla alueellistamisen ensimmäiset tavoitteet ovat täyttyneet. Kesäkuussa 2004 sisäasiainministeriö teki päätöksen Väestörekisterikeskuksen tietohallintoyksikön ja lokakuussa 2004 kauppa- ja teollisuusministeriö Geologisen tutkimuskeskuksen
Länsi-Suomen yksikön sijoittumisesta Kokkolaan. Molemman täällä toimivan yksikön
vahvistaminen nähdään luontevimpana alueellistamisen jatkona.
Alueellistamismahdollisuuksia kannattaa selvittää myös yksityisen sektorin kanssa. Tällaisia Kokkolaan kohdistuneita myönteisiä ratkaisuja ovat tehneet ainakin Elisa Oyj ja
Tapiola Yhtiöt. Vuonna 2014 selvityskohteena on valtion tutkimuslaitosuudistukseen
liittyen tavoite saada luonnonvaratutkimuksen resursseja vahvistettua ja alueellistettua
Keski-Pohjanmaalle. Luonnonvara-alan edunvalvontaa tehdään Biolaakso –verkostona.
Keskeisten investointien varmistaminen
Merkittävä ja lisääntyvä osa edunvalvontaa ja aluekehittämistä on yhteistyö sekä läheinen kumppanuus maakunnan yrityselämän kanssa. Liiton tavoitteena on tukea yritysten
investointihalukkuutta, pysymistä ja kasvua maakunnassa. Myös uusien yritysten sijoittumista ja investointeja tavoitellaan liiketoiminnaltaan vireään maakuntaan. Kokkolan
hyvät liikennöintiyhteydet kaikkialle Suomeen ja muihin pohjoismaihin, lento-, rautatie- ja meriyhteydet tarjoavat keskeisen sijainnin yrityksen toimintapisteelle. Vuonna
2013 luotava kansainvälistymisstrategia kokoaa yhteen alueen toimijoiden intressit kansainvälistymistarpeiden osalta sekä kartoittaa keinoja tavoitella kansainvälistymisestä
syntyviä hyötyjä yritysten kasvulle, työllisyydelle, matkailulle, palveluille ja muulle
hyvinvointia ja kilpailukykyä rakentavalle yhteistyölle.
Lähivuosien konkreettisia toimia ovat kaivoshankkeiden liikkeelle saanti. Ullavaan tavoitteellisesti tulevan litiumkaivoksen ja sitä palvelevan Kaustisen rikastamon rakentaminen on tärkeä maakunnallinen investointikohde. Se edistää samalla Koko maakunta
kasvuun –tavoitetta. Litiumkaivostoiminnan käynnistämisen ohella pyritään ennakoimaan ja varautumaan litiumin jatkojalostamiseen. Keskeisessä asemassa on tutkimus- ja
kehittämistoiminnan aktivoiminen sekä jalostavan teollisuuden yksiköiden etabloitumisen edistäminen maakuntaan.
Suurten liikenneinfrastruktuurihankkeiden, muun muassa Seinäjoki-Oulu ratahankkeen
(ml. Kokkola-Ylivieska –kaksoisraide) ja VT 8:n, toteuttamisesta huolehditaan sekä
omalla että maakuntien yhteisellä edunvalvonnalla. Euroopan laajuisessa TEN22
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liikenneverkon uudistamisessa keskeinen tavoite on Bothnian Corridorin saaminen
TEN-T-ydinverkkoon. Toimintaa edistetään edunvalvonnalla yhdessä suomalaisten ja
ruotsalaisten alueiden ja kaupunkien kanssa. Kehittämistyön resursoimiseksi on saatu
rahoitusta Interreg-Itämeri –ohjelmasta (4,8 M€).
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman roolin vahvistamista ja sen liikennemäärän lisäämistä jatketaan alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Kokkola-Tukholma–
lentoyhteys tulisi saada avattua uudelleen edistämään Suomen ja Ruotsin välistä liikennöintiä ja yhteistyötä.
Kannuksen Metla-yksikkö jatkaa ylikansallisesti verkostoitunutta tutkimusyhteistyötä,
jossa tutkitaan puun ainesosien hyödyntämistä teollisuuden raaka-aineina sekä energian
lähteenä. Yliopistokeskus Chydenius koordinoi tutkimus- ja kehitysyhteistyötä puun
kaasutusta energian tuotannossa. Kokkolassa on perinteisesti vahvaa kemianteollisuutta
sekä metalli- ja konepajateollisuutta. Pyhäsalmen Laguna-hankkeen mahdollinen toteutuminen heijastuisi myös Keski-Pohjanmaalle.
Maakunnan kehittämisrahaa on käytetty maakunnan strategisen osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen osana. Kehittämisrahan turvaaminen on huomioitava keskeisenä
edunvalvonnallisena tavoitteena.
2.3 Hanketoiminnan tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimat hankkeet palvelevat ja toteuttavat ensisijaisesti
koko maakunnan kehittämistä ja suunnittelua. Vuonna 2014 ovat päättyneet merkittävät
monivuotiset ohjelmakauden 2007-2013 hankkeet:
- Meripohjola-kasvuvyöhyke -kehittämishanke (1521)
- Litium-klusterihanke (1522)
EU-ohjelmakauden 2007-2013 rahoituksella hankkeita voidaan toteuttaa 4/2015 saakka,
jolloin ohjelma sulkeutuu. Tavoitteena on kuitenkin päästä tekemään päätöksiä uuden
ohjelmakauden EU-hankkeista viimeistään 3/2014. Keski-Pohjanmaan liitolla on suunnitelmana käynnistää toteuttajana seuraavia hankeaihioita:
- Vetovoimaisuuden, alueviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen,
- Kulttuurin ja kansalaislähtöisyyden kehittämishanke,
- Em. teemat voidaan yhdistä samaan hankkeeseen, ja niillä voidaan edistää alueen
matkailullisia ja maakuntajuhlavuoden 2015 tavoitteita.
Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-tekninen tuki/hallinnointi 2007-2013 (1501)
Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, valvontaan ja tarkastukseen sekä toimiin, jolla parannetaan rahaston täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia. Teknisen tuen käytöstä päättää
vuosittain ohjelman seurantakomitea käyttösuunnitelman pohjalta. Käyttösuunnitelmat
hyväksytään Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmässä. Hanke jatkuu kesäkuun
loppuun saakka vuonna 2015. Vuoden 2015 talousarvion loppusumma on 180 550 euroa.

Pohjois-Suomen koordinointi/EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi 2007-2013
(1502)
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Keski-Pohjanmaan liitolla on koordinointivastuu Pohjois-Suomen (Lappi, Pohjois- ja
Keski-Pohjanmaa) Kilpailukyky- ja työllisyysohjelman 2007-2013 (EAKR) toteuttamisesta. Ohjelman koordinointi pitää sisällään ohjelman toteuttamisen seurannan, valvonnan, viestinnän, raportoinnin sekä jatkuvan itsearvioinnin. Koordinaatiotyöryhmän puheenjohtajuus on Keski-Pohjanmaan liitolla. Seurantakomitean sihteeristön puheenjohtajuus siirtyy vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaalle.
Hankkeen resussoimana Keski-Pohjanmaan liitto huolehtii kolmen maakunnan (KeskiPohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) yhteisen Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman
(2007-2013) koordinoinnista. Keskeiset tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksella ja maakuntien välisellä sopimuksella. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.
Vuoden 2015 talousarvion loppusumma on 72 700 euroa.
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmaan liittyvien hallinnointi ja
toimeenpanotehtävien hoitaminen siten, että mahdollistetaan ohjelman hyvä ja tehokas
hallinnointi sekä mahdollisimman täysimääräinen ja onnistunut toteutus.
Vuoden 2014 loppuun mennessä Pohjois-Suomen EAKR –ohjelmavarat oli miltei täysimääräisesti sidottu ja ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettu.
Pohjois-Suomen koordinointi/EAKR tekninen tuki, viestintä 2007-2013 (1511)
Hankkeen tehtävänä on huolehtia Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman koko aluetta koskevasta viestinnästä Pohjois-Suomelle laaditun viestintäsuunnitelman pohjalta. Keskeisimpänä viestintäkanavana toimii hankkeen varoin perustettu Pohjois-Suomen rakennerahastoportaali www.pohjois-suomi.fi. Viestinnän tueksi on perustettu Pohjois-Suomen
viestintäverkosto. Vuoden 2015 talousarvion loppusumma on
10 100 euroa.
Tavoitteet
Pohjois-Suomen rakennerahastoportaalin ajantasaisuudesta ja laadusta huolehtiminen,
Pohjois-Suomen tason viestintätilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen, rakennerahastotoiminnan esille tuominen eri yhteyksissä sekä yhteydenpito keskeisiin ohjelman
toteutukseen osallistuviin tahoihin.
Vuoden 2014 erityisenä viestintätoimenpiteinä oli Pohjois-Suomen yhteisen rakennerahastojulkaisun ”Tulevaisuus on Pohjoisessa” työstäminen.
Keski-Pohjanmaan litiumklusterin koordinaatio- ja kehittämishanke (1522)
Keski-Pohjanmaan liitto toteutti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa KeskiPohjanmaan litiumklusterin toteuttamissuunnitelma -kehittämishankkeen ajalla
1.2.2010–30.6.2010. Hankkeessa hahmoteltiin litiumklusterin arvoketju sekä sen toteuttamiseksi koordinaatiohanke ja neljä osahankekokonaisuutta. Tämän pohjalta käynnistettiin Keski-Pohjanmaan litiumklusterin koordinaatio- ja kehittämishanke. Hankkeen
hallinnosta ja toteutuksesta vastaa edelleen Keski-Pohjanmaan liitto. Hanke on EAKRosarahoitteinen ja sen toteuttamisaika on 30.06.2014 asti.
Keski-Pohjanmaan liiton johdolla toteutettavassa kehittämishankkeessa jatketaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Tarkoituksena on koota ja käynnistää Litium
kansantalouden veturi -foorumi/ohjelma ja suunnitella sen jatko-organisoituminen sekä
käynnistää erillishankkeina toteuttavia osahankkeita, jotka keskittyvät ensivaiheessa li24
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tiumesiintymien tutkimukseen, akkumateriaalien testaukseen ja tutkimukseen sekä akkumateriaalien kierrätykseen. Erillishankkeina toteutettu kaivosalueen masterplansuunnitelma, joka palvelee maakunta- ja kuntakaavoitusta, sekä litiumkaivostoiminnan
ja -arvoketjun taloudellisia vaikutuksia palveleva selvitys. Hankkeen vuoden 2014 talousarvion loppusumma on 11 800 euroa.
Vuoden 2014 aikana pidettiin hankkeen loppuseminaari Kokkolan Material Weekin yhteydessä. Noin 60 osallistujaa keränneessä seminaarissa pidettiin 7 esitystä aina Litiumkaivoshankkeesta akkujen kierrätykseen asti. Lisäksi valmistui uusi esite ”Litiumista
virtaa viennille ja Keski-Pohjanmaalle: Eurooppalaisittain merkittävä akkukemikaalien
tuotantoon tähtäävä kaivos- ja teollisuuskeskittymä”. Vuoden 2014 lopussa päättyneen
hankkeen jälkeen Litium-klusterin toimintaa jatketaan Biolaakso-brändin alla.
2.4 Konserniyhtiöiden tavoitteet
Keski-Pohjanmaan liiton 100 % omistuksessa on kaksi osakeyhtiötä.
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin toimialana on omistaa ja hallinnoida Kokkolassa
Rantakatu 14 kiinteistöä, jossa sijaitsevat myös maakuntaliiton tilat. Maakuntaliiton
käytössä ovat II-kerroksen toimistotilojen lisäksi kattokerroksen kokoustilat ja kellarikerroksen varastotiloja. SKV-kiinteistövälitys, Realia-isännöinti, Loomis Suomi Oy ja
TDC Oy Finland ovat vuokralla liiton tiloissa.
Säästötornin kiinteistö on Museoviraston suojelema ja sen osalta on vuonna 2011 kunnostettu ikkunoiden ulkopuolisia osia ja sokkeleita sekä vuonna 2012 vähäisiä vuosikorjauksia. Vuoden 2014 aikana jatketaan kiinteistön kunnostussuunnitelman toteutttamista erityisesti LVIS-järjestelmien ja hissin uudistamisen osalta. Maakuntaliiton näkökulmasta myös arvioidaan kiinteistön pidempiaikaista käyttötarkoitusta yhteistyössä
Kokkolan kaupungin kanssa.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Hissi uusittiin vuonna 2014 2014 keväällä ja hissiin asennettiin kulunhallintajärjestelmä. Lisäksi laadittiin 2 ja 3. kerroksen tilojen osalta ilmanlaatua koskeva tutkimusraportti.
KP-Cobra Invest Oy:n toimialana on yritystoiminnan tukeminen ja työllisyyden edistäminen Keski-Pohjanmaan alueella, mitä varten yhtiö antaa taloudellista tukea ja rahoittaa alueen yrityksiä ja yhteisöjä.
KP-Cobra Invest Oy sai Keski-Pohjanmaan liitolta korottoman lainan välitettäväksi
edelleen Kalvinit Oy:lle pääomalainana. Liiton jäsenkunnat antoivat vuonna 2000 liitolle avustuksen käytettäväksi perustettavan sijoitusyhtiön kautta pääomalainana Kalvinit
Oy:n ilmeniittikaivoshankkeeseen. Jäsenkuntien avustus on 252.281 euroa ja se erääntyy maksettavaksi lisättynä korolla kokonaisuudessaan 31.12.2015. KP-Cobra Invest
Oy:llä ei ole muuta toimintaa. Vuoden 2013 aikana selvitetään pääomalainan nopeampi
takaisinmaksumahdollisuus Kalvinit Oy:ssä vuoden 2012 aikana tapahtuneen omistusjärjestelyn johdosta.

25

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1 Liiton tuloslaskelma 31.12.2014

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Yhteensä

v. 2014

v. 2013

Muutos %

1 267 700,00
288 112,79
202 278,90
1 758 091,69

1 256 700,00
311 744,01
179 627,34
1 748 071,35

0,9
-7,6
12,6
0,6

763 225,71
156 471,39
740 211,41
29 199,14
73 020,18
1 762 127,83

776 577,68
161 109,40
723 914,48
66 504,72
69 690,07
1 797 796,35

-1,7
-2,9
2,3
-56,1
4,8
--2,0

-4 036,14

-49 725,00

-91,9

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä
TOIMINTAKATE
Korkotuotot

793,35

672,52

18,0

Korkokulut
Yhteensä

-512,97
280,38

-359,34
313,18

-10,5

VUOSIKATE

-3 755,76

-49 411,82

-92,4

TILIKAUDEN TULOS

-3 755,76

-49 411,82

-92,4

58 050,00

0,00

54 294,24

-49 411,82

99,8%

97,2%

Varausten ja rahastojen muutokset
Rahastojen vähennys
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
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3.2 Liiton rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2014
v. 2013

v. 2014
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien kassavirta

-3 755,76
0,00
0,00

-49 411,82
0,00
0,00

0,00
-3 755,76

0,00
-49 411,82

0,00

0,00

0,00
39 969,62
0,00

39 969,62
0,00
0,00

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

-529 696,20
131 950,78
-94 363,69
-452 139,49

-915 242,39
272 546,26
4 835,85
-597 890,66

Rahavarojen muutos

-455 895,25

-647 302,48

621 374,25
1 077 269,50
-455 895,25

1 077 269,50
1 724 571,98
-647 302,48

1 722 671
132

1 798 156
219

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset

Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12
Kassavarat 1.1.

Kassasta maksut, euro
Kassan riittävyys, pv
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3.3 Liiton tase ja sen tunnusluvut 31.12.2014
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiantojen ps-tili
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Tase
31.12.2014

Tase
31.12.2013

17 659,73

17 659,73

475 441,53
252 281,89
727 723,42
745 383,15

475 441,53
252 281,89
727 723,42
745 383,15

139 533,95

611 602,48

3 760 270,99
274 767,98
4 035 038,97

3 764 583,75
402 406,00
4 166 989,75

503 891,93
117 482,32
4 656 413,22
5 541 330,32

1 051 657,75
25 611,75
5 244 259,25
6 601 244,88

481 340,46
133 492,73
215 690,51
54 294,24
884 817,94

481 340,46
191 542,73
265 102,33
-49 411,82
888 573,70

4 374 290,28

5 376 055,01

0,00

39 969,62

76 297,40
71 967,29
133 957,41
282 222,10
282 222,10
5 541 330,32

86 998,46
73 987,55
135 660,54
296 646,55
336 616,17
6 601 244,88

16,0
64 €
16,1
0
68 677

13,5
72 €
19,3
39 970
68 319

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisen tilikauden ylijäämä
Tilikauden yli/-alijäämä
Oma pääoma yhteensä
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut tilivelat
Siirtovelat
Viers pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Omavaraisuusaste %
Rahoitusvarallisuus €/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Lainakanta 31.12.
Asukasmäärä
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3.4 Talousarvion toteutuminen 2014
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOHDITTAIN
Kohta
Määräraha
Toteutunut
2014
2014

Poikkeama

Tot %

Toteutunut
2013

Muutos %
ed. v

Liiton lakisääteinen toiminta
Tulot
Menot
Yhteensä netto

51 500
-986 300
-934 800

143 015
-1 066 238
-923 223

91 515
-79 938
11 577

277,7
108,1
98,8

88 109
-1 031 869
-943 760

62,3
3,3
-2,2

Liiton muu toiminta
Tulot
Menot
Yhteensä netto

52 700
-385 600
-332 900

68 750
-416 984
-348 233

16 050
-31 384
-15 333

130,5
108,1
104,6

59 971
-422 323
-362 352

14,6
-1,3
-3,9

Liiton hallinnoimat hankkeet
Tulot
Menot
Yhteensä netto

419 850
-419 850
0

285 146
-285 146
0

-134 704
134 704
0

67,9
67,9

349 017
-349 017
0

-18,3
-18,3
0,0

1 267 700
0

1 267 700
58 050

0
58 050

100,0

1 256 700
0

0,9

0

54 294

54 294

Rahoitus
Kuntien osuudet
Siirrot rahastoihin
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

-49 412
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3.5 Jäsenkuntien maksuosuudet 2014
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET
Maksuosuudet
Kunta
yhteensä
v. 2014

Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Kalajoki
Reisjärvi
Sievi
Kinnula
Kruunupyy
Yhteensä

21 506,00
98 847,00
73 877,00
806 026,00
14 389,00
50 371,00
59 039,00
58 281,00
45 550,00
10 683,00
18 909,00
6 364,00
3 858,00
1 267 700,00

Osuus peruspääomaan 31.12.14
Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Kalajoki
Reisjärvi
Sievi
Kruunupyy
Kinnula
Yhteensä

7 837,01
37 176,47
25 461,26
300 000,23
4 927,51
14 694,31
21 427,03
21 287,55
33 970,23
5 357,64
7 549,84
1 651,38
0,00
481 340,46
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3.6. Taseen liitetiedot 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamsiet
Yhteensä

17 659,73

0,00

0,00

Saldo
31.12.2014
0
17 659,73

475 441,53
252 281,89
745 383,15

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

475 441,53
252 281,89
745 383,15

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Toimeksiantojen varat

611 602,48

0,00

-472 068,53

139 533,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä

Saldo 1.1.2014
3 764 583,75
402 406,00
1 051 657,75
25 611,75
5 244 259,25

Lisäys
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vähennys
-4 312,76
-127 638,02
-547 765,82
91 870,57
-587 846,03

Saldo
31.12.2014
3 760 270,99
274 767,98
503 891,93
117 482,32
4 656 413,22

RAHOITUSARVOPAPERIT
Jälleenhankintahinta 31.12.14
Kirjanpitoarvo 31.12.14
Erotus

517 552,34
503 891,93
13 660,41

Saldo 1.1.2014
481 340,46
481 340,46

Lisäys
0,00
0,00

Vähennys
0,00
0,00

Saldo
31.12.2014
481 340,46
481 340,46

39 969,62

0,00

0,00
-39 969,62

0,00

86 998,46
135 660,54
73 987,55
296 646,55

0,00
0,00
0,00
0,00

-10 701,06
-1 703,13
-2 020,26
-14 424,45

76 297,40
133 957,41
71 967,29
282 222,10

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstökulut
v. 2014
Palkat ja palkkiot
769 694,83
Eläkevakuutusmaksut
134 239,15
Muut henkilöstösivukulut
22 232,24
Henkilöstökorvaukset
-6 469,12
Yhteensä
919 697,10

v. 2013
779 969,15
137 087,01
24 022,39
-3 391,47
937 687,08

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1.1.
Yhteensä

Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut tilivelat

Saldo 1.1.2014

Lisäys

Vähennys
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3.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut 31.12.2014
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiantojen ps-tili
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osake- tai sitä vastaava pääoma
Vararahasto
Muut rahastot
Edellisen tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Omavaraisuusaste %
Konsernin lainakanta 31.12.

Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt:
KP-Copra Invest Oy
Kiinteistö Oy Säästötorni

Tase
31.12 2013

Tase
31.12 2014

41 629,88
2 209,99
260 592,32
251,51
17 659,73
960,00
252 281,89

322 343,43

41 629,88
2 209,99
217 996,51
335,34
17 659,73

279 831,45

253 241,89

960,00
252 281,89

253 241,89

611 602,48

139 533,95

3 857 737,36
402 406,00

3 855 071,12
274 767,98
503 891,93
156 412,18

481 340,46
0,00
0,00
469 454,60
-311 503,38
55 546,84

15 420,00
14 965,79
82 535,63
72 070,19
134 090,67

4 790 143,21
5 505 262,48

694 838,52

1 051 657,75
44 622,15

481 340,46
0,00
0,00
527 504,60
-256 840,11
-40 917,37

5 356 423,26
6 501 099,08

711 087,58

4 374 290,28

5 376 055,01

117 051,40

92 469,62

319 082,28
5 505 262,48

7 000,00
14 965,79
89 538,07
74 178,00
135 805,01

12,6
132 471

10,9
99 470

100 %
100 %

100 %
100 %

321 486,87
6 501 099,08
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4. LIITETIEDOT
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeiden mukaisia, niiden esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä vuodesta. Edelliseen tilikauteen liittyviä oikaisuja tai virheiden korjauksia ei ole.
4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Keski-Pohjanmaan liitto ei laadi kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä, koska
tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle kirjanpitolain edellyttämän liikevaihdon.
4.3 Keski-Pohjanmaan liiton välitysvarat
Myöntöval- Palautukset ja
tuuden
korot
lisäys

Myöntövaltuus
tilinpäätös 2013

Myöntövaltuus Kirjatut
päätökset
tilinpäätös
2014
2014

VALTIONRAHA
2200-2221 Maakunnan kehittämisraha

276 497

205 000

255 986

0

108 368

264 913

324 955

243 387

321828

177 545

0

1 962 000

0

EU-RAHA 2007-2013
2101-2110 Ohjelmakausi 2007-2013

EU-RAHA 2014-2020

0 1 962 000
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4.4 Liiton myöntämä hankerahoitus vuonna 2014
Liiton myöntämä hankerahoitus vuonna 2014

Hanke
EU-HANKKEET
Ohjelmakausi 2007-2013

Hakija

Kannuksen yrityspuistot, (jatkorahoitus Kannuksen kaupunki
ja jatkoaika)

Kokototeuttamisaika/ Myönnetty
myönnetty ajalle
2014
euroa
1.3.2013–31.12.2014/ 49 500
1.7. - 31.12.2014
1.5.2011–1.12.2014 39 095

YK-yhteistoimintojen kehittämishanke, Osuuskunta Keskikaista
jatkorahoitus
Litiumin geokemiallisten etsintämene- Geologian tutkimuskeskus, 1.10.2014–31.3.2015 33 950
telmien kehittäminen, esitutkimushanke päätoteuttaja, Keliber Oy,
osatoteuttaja
Kruupakkan teollisuusalue
Kaustisen kunta
1.4.2013 – 31.8.2015 55 000
Ohjelmakausi 2014-2020
ABC – active business cluster for export

Kokkolanseudun Kehitys
Oy

Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden parantaminen
Smarthome4e

Kokkolanseudun Kehitys
Oy
Jyväskylän yliopisto

yhteensä
KANSALLISET
KMW Toimintaedellytysten selvittäminen -esiselvityshanke
LUOVA2020 jatkorahoitus
SoteRekry jatkorahoitus
Vetovoimainen Keski-Pohjanmaa
YHTEENSÄ

Keski-Pohjanmaan liitto

1.1.2015–31.12.2017/ 181 300
1.1.2015–31.12.2016
1.1.2015–30.6.2017 178 080
1.1.2015–31.12.2017/ 198 834
1.1.2015–31.12.2016
735 759

1.1.2014 – 30.6.2014 21 000

Keski-Pohjanmaan maaseu- 1.1. – 31.7.2014
20 650
tuopisto
Työplus
1.6.2012 – 31.5.2014 15 375
1.1.2014 – 31.5.2014
Keski-Pohjanmaan liitto
1.6.2014 – 31.5.2015 48 000
105 025
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Maakunnan kehittämisrahahankkeet
Esiselvityshanke RIS3 – älykkään erikoistumisen teknologia
Esiselvityshanke Biomass

Esiselvityshanke TIPS - tietoon perustuva sosiaalityö
Esiselvityshanke Kansalaistoimijalähtöinen Kokkola
Witera esiselvityshanke

Teknologiakeskus Ketek
Oy
Jyväskylän yliopisto/
Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Jyväskylän yliopisto/
Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Pirityiset ry

Teknologiakeskus Ketek
Oy
Esiselvityshanke Näppäripedagogiikan Kansanmusiikki-instituutti
koulutusviennin valmistelu-hanke
ry
Esiselvityshanke Kestävä kaupunkike- CB City Kokkola ry
hittäminen 2020
Esiselvitys kauppatieteiden maisterioh- Jyväskylän yliopisto/
jelman käynnistämiseksi
Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Hyvinvoinnilla tuottavuutta esiselvitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/KeskiPohjanmaan aikuiskoulutus
CreaFur – turkiksesta uusia vientituot- Seinäjoen ammattikorkeateita esiselvitys
koulu
Maaseutuyritys 2020 esiselvityshanke Lestijärven kunta/Kaustisen
seutukunta
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja Metsäntutkimuslaitos
hallinta

18.11.2013–1.6.2014 21 000
1.5.2014–31.12.2014 21 000

1.4.2014–31.12.2014 21 000

7.3.2014–31.12.2014 21 000
15.3.2014–
30 000
31.12.2014
1.6.2014–30.10.2014 11 900
1.1.2014–31.12.2014 17 500
1.3.2014–30.9.2014

12 250

1.5.2014–31.12.2014 17 500

1.8.2014–31.12.2014 5 390
19.8.2014–30.4.2015 17 600
15.12.2014–
31.3.2015

23 790

EU-Hankkeet
TUOTOS2015 /EAKR-hanke, jatkorahoitus,
Vakaa kasvu, PK- yritysten vakaan
kasvun kehittämisohjelma, EAKRhankkeen jatkorahoitus
yhteensä

Keski-Pohjanmaan koulu- 1.8.2011–31.12.2014 51 200
tusyhtymä/ KeskiPohjanmaan aikuisopisto
Kokkolan yliopistokeskus 1.6.2013–30.4.2015 61 670
Chydenius, Vaasan yliopisto, Levòn instituutti, Centria ammattikorkeakoulu Oy
332 800
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4.5 Jäsenyydet
Jäsenyydet

Vuosimaksu
2013
330
800
300
150
35
500
4132
8 900
1 200
100
125

Keski-Pohjanmaan/Pohjanmaan kauppakamari
Suomen kotiseutuliitto
Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys
Pohjola-Norden
Oskari Tokoi Seura
Chydenius-instituutin kannatusyhdistys
AER:n jäsenmaksu
Merenkurkun neuvosto
Guardia Nueva
Keski-Pohjanmaan liikunta
Kasitie
Multipolis

2014
330
800
150
150
35
500
4239
8 900
1 200
110
125
900

4.6 Liiton hallinnoimat hankkeet vuonna 2014
Hanke

Kokonais-

Kokonais-

Talousarvio

Toteutuma

toteuttamisaika

kustannusarvio

2014

Liitto
-2015

RAHOITUS 2014

2014 EU

MKR

Muut

Liitto

varaus

K-P tekninen tuki
1501 2007–2013

1.1.2007–30.6.2015

742 000

180 550

153 434

153 434

0

0

0

Pohjois-Suomen
1502 hallinnointi

1.1.2007–30.6.2015

1 050 000

72 700

578 60

57860

0

0

0

1511 P-S viestintä

1.1.2007–30.6.2015

30000

10 100

7 097

7 097

0

0

0

1512

KP viestintä

1.1.200731.12.2014

796

976

1515

P-S ERS viestintä

1.1.2007-30.5.2015

15 000

1 100

2 027

2 027

0

0

0

1518 Vetovoimahanke

1.6.2014-31.5.2015

60 000

30000

24135

19 308

4827

4 600

1522 Litiumklusteri

1.11.201030.11.2013

150 000

11 800

5 673

3 971

1 702

0

1524 KMW -hanke

1.1.-31.10.2014

30 000

0

33158

21000

7500

4515

0

ERS tekn.tuki
1526 tiedotus

1.1.2007-30.6.2015

0

965

965

0

0

0

0
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4.7 Liiton vastuut 2014- 2015
Kokonaiskustannusarvio

Kokonaistoteuttamisaika
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen
yhteistyösopimus
Tietotekniikan professuuri
IP Brysselintoimisto
Tilastoyhteistyö
Yhteistyö Kulttuuriliiton kanssa
Perämeren yhteistyö
Urheilugaala
Cityrun
Barents-keskus
YTA Kulttuurihanke
Tanssin aluekesus
Jatulit

2013-2018

Toteuma Arvio
2014
2015

372 000

62 885

68 000

25 000

5 000

5 000

jatkuva

17 414
7711

17 500
7500

jatkuva
jatkuva

22 460
14 058

15 000
15 000

Kepli
Kepli

2014-2016

1 000

0

Etelä-Pohjanmaan liitto
Watt ry

2014-2016
2012-2014
2014

4 000
0
3 000
7 124

4000
17500
3000
0

Chydenius-InstituuttiKokkolan yliopistokeskus
Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan
kulttuuriliitto

6 060 000

Liiton
kokonaisrahoitus

2012-2016

17 583

5. LUETTELOT JA SELVITYKSET
5.1 Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista
päiväkirja
pääkirja
tasekirja
5.2 Käytetyt tositelajit
Tositelaji
1 Pankkitositteet
30 WF ostolaskut
39 Ostolaskujen maksutositteet
50 Välitystili DB Ostolaskut
52 Välitystili DB EAKR
53 Välitystili DB ESR
59 Maksutos VÄLITYStilit
60 Myyntireskontratositteet
70 MR suoritteiden kirjaus
90 Välitystilin tositteet
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6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
6.1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Kokkolassa 16 päivänä helmikuuta 2015
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus

6.2 Tilintarkastusmerkinnät
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus.
Kokkolassa

Asko Vanhatupa
JHTT-tilintarkastaja, BDO Oy Audiator Ab

7. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT
Toteutuminen tileittäin
Tase-erittely
Konsernitaseen yhdistäminen
Kiinteistöyhtiö Oy Kokkolan Säästötornin tuloslaskelma
KP-Cobra Invest Oy kirjanpito
Tililuettelo
Varmentavat asiakirjat säilytetään erikseen sidottuna.
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