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107 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 12.12.2015 § 107
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo
Haapalehdon.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo Haapalehdon.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 108
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan
edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan, jos hallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa
eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia.
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen
24.11.2016 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät
muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole
estettä ja päättää panna ne täytäntöön;
§ 13 Tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2017 ja 2018
- allekirjoitetaan tilintarkastuspalveluita koskeva sopimus vuosien
2017-2018 osalta
§ 14 Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin osakkeiden myynti
- kilpailutetaan kiinteistövälitystoimisto (3-5) ja valinnan jälkeen
toimeksiannolla osakkeet myyntiin mahdollisimman pian.
§ 15 Toiminnan vararahaston lakkauttaminen
- vararahasto lakkautetaan 2017 tilinpäätöksen yhteydessä
§ 16 Luottamushenkilöiden palkkiot 2017-2018
§ 17 Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 ja talousarvio 2017
- talousarvion käyttösuunnitelma käsitellään tammikuun kokouksessa
§ 18 Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 109
Keski-Pohjanmaan liitto päivittää vuonna 2014 hyväksytyn
maakuntastrategian, joka on tehty maakunnan kehittämisen strategiseksi
asiakirjaksi peilaten tapahtumia. Maakuntastrategia sisältää
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 saakka, sekä
maakuntasuunnitelmaa konkreettisempi, maakunnan kehittämisen
keskeisiä linjauksia ja tavoitteita sekä hankkeita kuvaava nelivuotinen
maakuntaohjelma vuosille 2014 - 2017.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2018 - 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kuvaus
valmistelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
suunnitelman vaikutusten arvioinnista. OAS:n tarkoituksena on antaa
kaikille maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta kiinnostuneille
tietoa työn vaiheista ja aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista.
Maakuntasuunnitelman laadinnassa tavoitteena on avoin ja
vuorovaikutteinen prosessi, johon eri viranomaisten, asiantuntijoiden,
elinkeinoelämän, kuntien, oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden,
kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden edustajat voivat tuoda omat
näkemyksensä. Avointa toimintatapaa edellyttää myös laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99), joka korostaa
kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa valmisteltavista asioista.
Maakuntasuunnitelman valmisteluun liittyy sen vaikutusten arviointi.
Koko valmisteluprosessin ajan kestävänä se tukee suunnitelman
valmistelua, päätöksentekoa, toteuttamista ja seurantaa. Lisäksi se
edistää eri tahojen mahdollisuutta saada tietoa ja osallistua suunnitteluun
sekä parantaa edellytyksiä sovittaa yhteen eri tavoitteita ja näkökantoja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan myös päivittämään
prosessin aikana.
Valmistelutyö kuuluu maakunnan liitolle ja sen virastolle, jossa
valmistelua johtaa maakuntajohtaja. Viraston sisäistä valmistelua varten
on koottu suunnittelutiimi.
Parhaillaan olevat uudistustyöt ja niiden vaikutukset tullaan
huomioimaan maakuntaohjelmatyössä. Näitä uudistuksia ovat mm.
maakuntauudistustyö sekä uusi kasvupalvelulaki.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos käsitellään
maakuntahallituksessa 12.12.2016. OAS laitetaan nähtäville liiton
kotisivuille ja ilmoitustaululle. OAS:sta voivat esittää mielipiteensä
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kaikki asiasta kiinnostuneet nähtävillä oloajan kuluessa.
Maakuntahallitus käsittelee mielipiteet ja päivitetyn OAS:n maaliskuun
kokouksessa vuonna 2017.
Työn alkamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan
liiton virallisissa lehdissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton internetsivuilla.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040, sekä maakuntaohjelman 2018 -2021 liittyvän osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen, ja merkitsee tiedoksi
valmistelun aloituksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTALIITON ROOLI KESKI-POHJANMAAN
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TOTEUTUKSESSA

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 110
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokouksessa
9.12.2016 on käsittelyssä esi- ja väliaikaishallinnon uudistettu
toimintaprosessi.
Valtakunnallinen muutostuki on vielä yleisellä tasolla ja KeskiPohjanmaalla on edettävä ripeämmin. Ohjausryhmän ja työvaliokunnan
puheenjohtajistojen sekä muutosjohtajien kesken on valmisteltu
uudistettu toimintamalli ohjausryhmän kokouksen hyväksyttäväksi.
Esityksessä keskeistä on yhdistää tiiviimmin sote- ja
maakuntanäkökulmien valmistelut. Muutoksen projektihallintoa
vahvistetaan ja käynnistetään yhteinen projektitoimisto.
Maakuntajohtajan roolina on ulkoinen johtaminen, valtakunnallisiin
muutosryhmiin osallistuminen, muutosrahoitus ja tuoreimman tiedon
tuominen Keski-Pohjanmaan valmistelulle. Soiten toimitusjohtajan
roolina on sisäinen Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
muutosjohtaminen, aikataulutukset ja yhteisen projektitoimiston
käynnistäminen.
Uudistetussa toimintamallissa esitetään poistettavaksi osa toimielimistä
ja välitason ryhmistä. Tämä vapauttaa aikaa valmistelulle. Yhteisen
hallinnon alaisten valmisteluryhmien tehtävämäärittelyä vielä
tarkennetaan ohjausryhmän 9.12.2016 kokouksen jälkeen. Sen sijaan
sote- ja turvallisuusvastuualueen ja maku-vastuualueen
valmisteluryhmien työskentely jatkuu ennallaan.
Keski-Pohjanmaa liiton työvastuiden ja johtamisen näkökulmasta
uudistettu maakuntauudistuksen toimintamalli selkiyttää liiton
toimintaroolia, ja sitä kautta vapauttaa resursseja maakuntaohjelmatyölle
ja edunvalvontaan sekä liiton viraston arkityöhön.
Maakuntajohtaja antoi tilannekatsauksen kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan maakuntauudistuksen
ohjausryhmässä 9.12.2016 hyväksytyn toimintamallin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KANSAINVÄLINEN P-IRIS -HANKE PALVELULIIKETOIMINNAN
KEHITTÄMISEEN MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 111
P-IRIS hanke on 6 eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti Interreg
Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017 – 2021, josta
varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019. Hankkeen
tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmää
ja parantaa koulutettujen nuorten mahdollisuuksia työllistyä osaamisen
kautta sekä kehittää innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa
taloutta maaseudulla. Hanke kehittää kansainvälisten
osaamisverkostojen hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää
uusimpien ICT työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen
osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden
elinkeinojen kehittämiseen. Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa
2016, että Keski-Pohjanmaa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla
2017-2021.
Hankealueet:
Sogn og Fjordane County Municipality, Norway
Development centre of the Heart of Slovenia
Local Development Agency PINS, Croatia
Regional Council of Central Ostrobothnia, Finland
Society for the Development of the Province of Burgos, Spain
Poliedra – Politecnico di Milano, Italy
P-IRIS hankebudjetti 1.375.900 euroa (75% EU rahoitus)
Kustannusarvio/Keski-Pohjanmaa
Henkilöstö
117.500 €
Toimisto ja hallinto
17.625 €
Matkakulut
17.906 €
Ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ja muut palvelut 57.969 €
yhteensä 211.000 euroa (75% EU rahoitus).
Keski-Pohjanmaan omarahoitusosuus on 25% eli 52.750 € (noin 10.550
euroa/v) Keski-Pohjanmaan rahoitusosuuteen saadaan TEM:n kansallista
tukirahoitusta 70 % (jäännösarvio 15.825 €, vuosittain 3 165 € KeskiPohjanmaan liitolle)
Hankkeen projektikoordinaattoriksi haku päättyi 30.11.2016.
Projektikoordinaattori palkataan ajalle 1.1.2017 – 31.5.2019.
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Projektikoordinaattorin tehtäväkokonaisuudet:
 kansainvälisen verkostoympäristön yhteistyön edistäminen KeskiPohjanmaan maaseutualueilla (erityisesti Halsua, Lestijärvi, Perho,
Toholampi ja Veteli, korkeakoulut ja innovaatioympäristö) sekä
kansainvälisen projektiorganisaation välillä
 tietointensiivisten/osaamispohjaisten palvelualojen työllisyyden
kehittäminen, koulutettujen nuorten työpaikkojen luominen, nuorten
yrittäjyyden edistäminen ja innovatiivisen ja palveluliiketoiminnan
kehittäminen maaseutumaisilla alueilla
 hankeasiakirjojen, raporttien ja projektimateriaalien valmistelu
 hankekulujen ja maksatusten seuranta ja raportointi
 ICT asiantuntijaosaamisen kytkeminen hankkeeseen ja ICTosaamisen jakaminen verkostolle
Projektikoordinaattoriksi haki yhteensä 38 henkilöä. Tehtävään
haastatellaan joulukuussa 4-6 henkilöä. Haastattelut tekee Kaustisen
seutujohtaja Petri Jylhä ja Keski-Pohjanmaan liitolta yhteyspäällikkö
Anne Sormunen ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Ryhmän valinnan pohjalta yhteyspäällikkö tekee maakuntajohtajalle
päätösesityksen valittavasta henkilöstä ja maakuntajohtajan päätös
saatetaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi tammikuussa 2017.
Projektikoordinaattori aloittaa työn heti 2017 alussa.
.
Hankkeelle muodostetaan sekä alueellinen että kansainvälinen
ohjausryhmä. Keski-Pohjanmaan osion ohjausryhmässä on kohdekuntien
kunnanjohtoa sekä kehitysyhtiön edustaja. Yhteyspäällikkö Anne
Sormunen toimii Keski-Pohjanmaan liiton edustajana alueellisessa ja
kansainvälisessä ohjausryhmässä.
Lisätietoja P-Iris -hankkeesta antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p.
040 6845 997 anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1.merkitsee hankkeen rahoituspäätöksen tiedoksi,
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen
projektikoordinaattorin valintaa koskevan päätöksen yhteyspäällikön
ja hallintopäällikön esityksestä,
3. hyväksyy hankkeen ohjausryhmäksi kohdekuntien erikseen
nimeämät edustajat sekä kehitysyhtiön edustajan,
4. nimeää yhteyspäällikkö Anne Sormusen liiton edustajaksi
alueelliseen sekä kansainväliseen ohjausryhmään.
Valintapäätös vahvistetaan maakuntahallituksen kokouksessa
tammikuussa 2017. Maakuntajohtajan päätös voidaan laittaa
täytäntöön siten, että valittu henkilö voi aloittaa tehtävässä jo
tammikuun alussa.
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Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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EVAKOT – ENERGIAN VARASTOINNIN JA KÄYTÖN OPTIMOINNIN
TYÖKALUT, KEHITTÄMISOSIO

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 112
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:
Käsittely

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Geologian tutkimuskeskus, GTK
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
1.1.2017-31.12.2019
Keski-Pohjanmaa/Kokkola
480 000 € (kehittämisosio)
Keski-Pohjanmaan liitto
MYR sihteeristö 17.11.2016
MYR 1.12.2016
Maakuntahallitus 12.12.2016

Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosiosta.
Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 960 000
euroa.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeella haetaan uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uutta
osaamista energiatehokkuuteen, erityisesti geovarastoihin niiden
hyödynnettävyyteen liittyen. Hankkeella vahvistetaan alueen
tutkimuslaitosten tutkimusympäristöä käytännönläheisillä kenttäkokeilla
eli piloteilla (investointiosio). Tutkimusympäristöjä laajennetaan
nykyisestä laboratoriolaajuudesta kentälle aluetta hyödyttäväksi
tutkimuksen ekosysteemiksi, sisältäen tutkimuslaitosten ja alueen
elinkeinoelämän yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisiä
pilottiympäristöjä.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
- Uusi osaaminen (energiatehokkaiden menetelmien ja järjestelmien
hyödyntämiseen liittyvä osaaminen) liittyen geoenergian varastointiin ja
käytön optimointiin (kehittämisosio)
- Uusi, alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut
eli useita toimijoita palveleva tutkimus- ja oppimisympäristö
(investointiosio)
Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja
haasteellisissa toimintaympäristössä ja sääolosuhteissa sijaitsevan
kiinteistökannan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön energian
varastoinnin ja käytön optimoinnin avulla. Hankkeessa toteutettavan
soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja
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referenssiratkaisuja toimialan osaamisen ja liiketoiminnan edistämiseksi
ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen
päättymisen jälkeen.
Yhtenä tavoitteena on kenttäolosuhteissa demonstroitujen erilaisten
menetelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen sulauttaminen energiatehokkaan ja
vähähiilisen ympäristön ja teknologioiden kannalta yhteensopiviksi
referenssiratkaisuiksi ja businessmalleiksi.
Pidemmän ajan visiona hankkeen jälkeen on kokonaan uuden
liiketoiminnan synnyttäminen ensisijaisesti hankkeen tutkimustulosten
hyödyntämisen ja skaalautumisen kautta. Hankkeen yritystoimijoille on
kertynyt erityisosaaminen käyttöolosuhteiden vaatimuksista,
komponenttien ja teknologiajärjestelmien luotettavuusvaatimuksista, ja
suvereeni kompetenssi (=kilpailuetu) tällaisen toimintaympäristön
liiketoimintaan liittyvien palveluiden tuottamisesta ja
ansaintalogiikoista. Hankkeen yritykset yhteistyökumppaneineen
kehittävät edelleen, tuotteistavat kaupallisia oheislaitteita, palveluita ja
tuotteita kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.
Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:
- Energiatehokkuuden edistämisen ”parhaiden käytäntöjen” kartoitus ja
selvitys yhdessä osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa
(Kehittämisosio)
- Pienimuotoisia käytännön kokeiluja tutkimustahojen omissa tutkimusja kehitysympäristöissä ja erityisesti näiden pohjalta kenttäolosuhteissa
tehtäviä laajempia pilotteja (kohdan 1 perusteella) sekä niihin liittyvät
tulosten hyödynnettävyyden tarkastelut (kehittämisosio)
- Pilotteihin liittyvien laite- ja ohjelmisto- yms. tarvittavien palveluiden
hankintojen toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen
suunnittelutarpeet (investointiosio)
Kehittämisosio sisältää seuraavat toimenpiteet:
1. Vähähiilisyyttä edistävien järjestelmien kartoitus, toiminnallisuuksien
mallinnukset, simuloinnit ja mitoitukset
2. Järjestelmien mittaus-, tiedonkeruu-, (etä)valvonta- ja
analysointijärjestelmien tutkimus ja kehitys
3. Varsinaiset pilotoinnit edellisten toimenpiteiden pohjalta, geovarastopilotit
4. Pilottien seuranta, virittäminen, säätö ja optimointi, tiedonkeruu ja
tulosten analysointi iteraatiokierroksineen
5. Tuloksista tiedottaminen ja viestintä
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan, erityisesti
Kokkolan alueella toimivat alan yritykset ja julkinen sektori, sekä uutta
liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Hankkeen toimenpiteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 13/2016

12.12.2016/§ 112

Sivu
306

kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen
(tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yritykset) toimintaan. Hankkeen
kohderyhmänä ovat myös alueen kiinteistöteknisiä- ja
energiatehokkuuspalveluja tarjoavat ja tutkimusaiheiden
kaupallistamista kartoittavat yritykset, näiden operatiiviset kumppanit,
sekä kiinteistöjen omistajat.
Määrälliset tavoitteet
Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta
merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen
tai materiaalin
Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin
osallistuneet yritykset
Yrityksissä säästetty energia (MWh)
Yritykset, jotka käynnistyvät t&k&i- toiminnan tai
yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten
kanssa

5
5
5
10
40
5

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen:
Hankkeessa syntyvää osaamista hyödynnetään tutkimustahojen osalta
sekä yrityksille tarjottavana maksullisena palvelutoimintana, että
mahdollisissa kansainvälisissä uusissa jatkohankkeissa ja niiden
valmistelussa (mm. EU/H2020-hankkeet). Hankkeen tuloksena syntyvät
tulokset pyritään tuotteistamaan ja ottamaan käyttöön kohdeyrityksissä
niiden luonteesta riippuen.
Tutkimushankkeen aikana ja sen tuloksena syntyvät tutkimus- ja
koulutusympäristöt tuottavat mm. julkaisuja, testausraportteja,
opinnäytetöitä ja suosituksia erilaisista vaihtoehtoisista
teknologiaratkaisuista valittuihin käyttötapauksiin. Lisäksi julkaistaan
käytännön tutkimustuloksia, joissa tuodaan esille se, miten erilaiset
ratkaisuvaihtoehdot toimivat ja minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon
teknologiaa käytäntöön sovellettaessa.
Rahoitussuunnitelma hankeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
360 001
75 %
Kuntaraha/Kosek oy
24 000
5%
Centria/omaraoitus
18 611
3,8 %
GTK/omarahoitus
5 388
1,2 %
yksityinen
72 000
15%
yhteensä
480 000
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Kustannusarvio hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
Palkkakustannukset
275 000
ostopalvelut
100 000
muut kustannukset
39 000
Flat rate
66 000
yhteensä
480 000
Vuoden 2017 kustannusarvio on yhteensä 196 400 euroa, johon
EAKR:n ja valtion 75%:n tuki on 147 300 euroa.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee vuoden 2017 suunnitelman mukaista
rahoitusta.
Rahoittaja on 11.11.2016 tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen.
Hankearviointiin, yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen
perustuen EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, kehittämisosio -hankkeelle esitetään myönteistä
rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle: Aurinkoenergian
varastointiin liittyviä kokeiluja on tehty vain vähän maailmalla ja asiaan
liittyy merkittävää potentiaalia sekä tutkimusmielessä, että uuden
liiketoiminnan synnyttämisen näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään
Centrian automaatio-osaamista ja GTK:n geoenergiaosaamista. Hanke
laajentaa Centrian ”tutkimuslaboratorioita” kentälle yrityskohteisiin ja
toimii samalla myös Keski-Pohjanmaan vähähiilisyyttä edistävien
energiahankkeiden avauksena Keski-Pohjanmaalla.
Hanke on tulosten saavuttamisen näkökulmasta tiedostettu riskihanke,
joka onnistuessaan voi synnyttää jotain erittäin merkittävää sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti/kansainvälisesti.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, kehittämisosio -EAKR hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan liitolle
osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 147 300 euroa, kuitenkin
enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja varautuu
hankkeen jatkorahoitukseen EAKR- ja valtion rahoituksella vuosien 20172019 suunnitelman mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton
käyttöön irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Suunnittelupäällikkö hyväksyy rahoituspäätökset EURA2014
järjestelmässä.
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Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen
teon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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EVAKOT – ENERGIAN VARASTOINNIN JA KÄYTÖN OPTIMOINNIN
TYÖKALUT, INVESTOINTIOSIO

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 113
Päähakija:
Ohjelma:
Toteuttamisaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Päärahoittaja:
Käsittely

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
1.1.2017-31.12.2019
Keski-Pohjanmaa/Kokkola
480 000 € (investointiosio)
Keski-Pohjanmaan liitto
MYR sihteeristö 17.11.2016
MYR 1.12.206
Maakuntahallitus 12.12.2016

Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosiosta. Kehittämisosiota
koskeva hakemus on käsittelyssä edellisessä pykälässä.
Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusarvio on 960 000 €.
Hankkeen sisältö ja tavoitteet
Investointihankkeessa toteutetaan EVAKKO -kehittämishankkeeseen
kiinteästi liittyvät investoinnit.
Hankekokonaisuuden konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1) Energiatehokkuuden edistämisen ”parhaiden käytäntöjen” kartoitus ja
selvitys yhdessä osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa
(Kehittämisosio)
2) Pienimuotoisia käytännön kokeiluja tutkimustahojen omissa tutkimusja kehitysympäristöissä ja erityisesti näiden pohjalta kenttäolosuhteissa
tehtäviä laajempia pilotteja (kohdan 1 perusteella) sekä niihin liittyvät
tulosten hyödynnettävyyden tarkastelut (kehittämisosio)
3) Pilotteihin liittyvien laite- ja ohjelmisto- yms. tarvittavien palveluiden
hankintojen toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen
suunnittelutarpeet (investointiosio)
Investointiosio sisältää edelleen erilliset tarkennetut toimenpiteet:
1. Pilottien suunnittelu ja sopimustekniset asiat (ympäristöt, rakennus,
LVI ja sähkö, yms.)
2. Tarvittavat asennustyöt (rakennustekniikka, LVI- ja sähkötyöt)
3. Laitehankinnat (kilpailutukset sisältävät tarjouspyynnöt, vertailut ja
tilaukset)
4. Laite- ja järjestelmä-asennukset tutkimusympäristöissä ja kentällä
5. Pilottien käyttöönotot
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Koska tutkimus- ja pilottikohteet sijoittuvat fyysisesti hankekumppanien
kiinteistöjen yhteyteen, niiden tutkimuskäytöstä ja omistuksesta on
sovittu sopimuksin kiinteistöjen omistajien kanssa. Pilottikohteet ovat
tutkimuksen toteuttajien käytössä ja Centrian omistuksessa hankkeen
aikana ja vielä sen jälkeen viiden vuoden pysyvyyssäännön mukaisesti.
Kustannusarvio investointihankkeen kokonaistoteuttamisajalle
Kone- ja laitehankinnat
300 000
rakennukset ja maa-alueet
180 000
yhteensä
480 000 euroa
Rahoitussuunnitelma investointihankeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
336 000
70 %
Kuntaraha/ Kosek oy
24 000
5%
Centria/omarahoitus
24 000
5%
yksityinen
96 000
20 %
yhteensä
480 000
Vuoden 2017 kustannusarvio on yhteensä 288 000 euroa, johon
EAKR:n ja valtion 70 %:n tuki on 201 600 euroa.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee vuoden 2017 suunnitelman mukaista
rahoitusta.
Rahoittaja on 11.11.2016 tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen.
Hankearviointiin, yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen
perustuen EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, investointi -hankkeelle esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Perustelumyönteiselle rahoituspäätökselle: Investointiosio on
välttämätön EVAKKO -hankekokonaisuuden toteutumiselle.
Aurinkoenergian varastointiin liittyviä kokeiluja on tehty vain vähän
maailmalla ja asiaan liittyy merkittävää potentiaalia sekä
tutkimusmielessä, että uuden liiketoiminnan synnyttämisen
näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään Centrian automaatioosaamista ja GTK:n geoenergiaosaamista. Hanke laajentaa Centrian
”tutkimuslaboratorioita” kentälle yrityskohteisiin ja toimii samalla myös
Keski-Pohjanmaan vähähiilisyyttä edistävien energiahankkeiden
avauksena Keski-Pohjanmaalla.
Hanke on tulosten saavuttamisen näkökulmasta tiedostettu riskihanke,
joka onnistuessaan voi synnyttää jotain erittäin merkittävää sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti/kansainvälisesti.
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Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, investointiosio -EAKR hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan liitolle
osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 201 600 euroa, kuitenkin
enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja varautuu
hankkeen jatkorahoitukseen EAKR- ja valtion rahoituksella vuosien 20172019 suunnitelman mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton
käyttöön irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin..
Suunnittelupäällikkö hyväksyy rahoituspäätökset EURA2014
järjestelmässä.

Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen
teon ajaksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Hallitus nimesi
ohjausryhmään asiantuntijajäseneksi suunnittelupäällikkö Teppo
Rekilän.
--Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta päätöksen jälkeen, klo 10.40.
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AMMATTIKAMPUS 2020 -kehittämishanke

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 114
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa/ Kokkola, Kannus
Kokonaiskustannusarvio: 103 200 € (kehittämisosio)
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
MYR sihteeristö 17.11.2016
MYR 1.12.2016
Maakuntahallitus 12.12.2016
Ammattikampus 2040 EAKR -hankekokonaisuus koostuu kehittämis- ja
investointiosiosta. Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusarvio
on 1 853 200 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Koko valtakunnassa ja myös Keski-Pohjanmaalla ollaan tilanteessa,
jossa koulutuksen järjestäjät joutuvat sopeutumaan voimakkaasti
vähenevään ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Osana
hallitusohjelman ns. ammatillisen koulutuksen reformia rahoitus
painottuu jatkossa entistä enemmän tuloksiin.
Hankekokonaisuuden avulla vastataan omalta osaltaan tämän mittavan
reformin haasteisiin uudistamalla alueen keskeisten toimialojen
oppimisympäristöjä, tehostamalla tilojen käyttöä sekä uudistamalla
toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Simulaatiopedagogiikalla on
mahdollista vastata kustannustehokkaasti tähän haasteeseen.
Ammatillisessa opetuksessa hyödynnetään tällä hetkellä
simulaatiopedagogiikkaa varsin vähän, vaikka tarvetta ja
mahdollisuuksia olisi huomattavasti monipuolisempaan ja
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Myöskään systemaattisia suunnitelmia
simulaattoreiden käytöstä opetuksessa ei juurikaan ole. Kpedun
koulutusohjelmissa ei ole tarpeeksi simulaatiopedagogiikan osaamista,
eikä olemassa olevia toimintamalleja simulaatio-opetuksen
toteuttamiseksi. Tätä varten on luotava toimintamalli ja selkeä ohjeistus
opetuksen toteuttamiseksi.
Simulaatiopedagogiikalla on mahdollista vastata mm. erilaisten
oppijoiden erilaisiin ohjaustarpeisiin (esim. maahanmuuttajat ja erityistä
tukea tarvitsevat opiskelijat). Simulaattoriopetus on myös turvallista ja
kustannustehokasta aloilla, jossa koneet ja laitteet ovat suuria sekä
kalliita ja niiden käyttökustannukset ovat huomattavat.
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Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Erillisessä Ammattikampus 2020 –investointihankkeessa luodaan KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kone- ja metallitekniikan ja
rakennusklusterin käyttöön uudet ja kilpailukykyiset oppimisympäristöt.
Ammattikampus 2020 -kehittämishankkeen tarkoituksena on huolehtia
siitä, että uudet laitteet tullaan integroimaan tiiviisti opetukseen ja niistä
otetaan kaikki teho irti. Toinen tärkeä näkökulma on luoda Kpedulle
yhteinen simulaatiopedagogiikka. Investointihankkeessa tullaan
hankkimaan kuusi hitaussimulaattoria ja neljä monitoimisimulaattoria
(logistiikka, maarakennus ja luonnonvara-alat). Kpedulla on
aikaisemmin hankittuna ja opetuskäytössä kaksi metsäalan simulaattoria
sekä ensihoidon simulaatioympäristö. Hankkeen avulla levitetään
aiemmin hankittujen simulaattoreiden kautta saatuja hyviä käytäntöjä ja
kokemuksia uusille aloille. Hankkeen avulla luodaan Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymään yhteinen ja suunnitelmallinen tapa opettaa
simulaattoreiden avustamana.
Toimintamallin luomisessa, sekä kehittämisessä huomioidaan tarkoin
myös työelämän kehitysehdotukset.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Kpedun ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat.
Hanke ei tuota suoraan erityistavoitteen 4.1. mukaisia
tuotosindikaattoreita, hankekokonaisuus on nähty alueen
kärkitoimialojen kannalta merkittäväksi oppimisympäristöhankkeeksi,
joka parantaa alueen valmiuksia teknologiseen muutokseen.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Kpedun sisällä levitetään hyviksi koettuja tapoja integroida
simulaattoreita ja aitojen tilanteiden simulaatioita opetukseen yhteisen
toimintamallin kautta. Hankkeessa syntyy valtakunnallisesti
hyödynnettäviä simulaatiokoulutuksen toimintamalleja. Hankkeen avulla
luodut toimintamallit sitouttavat opetukseen osallistuvan henkilöstön
pitkäjännitteiseen alakohtaiseen ammatillisen opetuksen kehitystyöhön.
Luoduilla toimintatavoilla edistetään henkilöstön laaja-alaista
osallistumista uusien opetusmenetelmien käyttöön ottoon.
Kokonaiskustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle
Palkkakustannukset
80 000
Ostopalvelut
4 000
Flat rate
19 200
yhteensä
103 200
Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
82 560
80 %
hakijan omarahoitus
20 640
20 %
yhteensä
103 200
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Hankkeen vuoden 2017 kustannusarvio on yhteensä 51 600 euroa, johon
EAKR:n ja valtion 80%:n tuki on 41 280 euroa.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee vuoden 2017 suunnitelman mukaista
rahoitusta.
Rahoittaja on 11.11.2016 tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen.
Hankearviointiin, yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen
perustuen EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, kehittämishankkeelle esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle: Hanke vastaa kone- ja
metallialan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen tulevaisuuden
osaamistarpeisiin uudistamalla merkittävästi näihin liittyviä
oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Oppimisympäristöjen laatu,
ajanmukaisuus, työelämävastaavuus sekä myös vetovoimaisuus ovat
tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta aivan ratkaisevassa roolissa.
Hanke tukee täysin Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden
kehityskohteiden toteuttamista. Hankkeessa huomioidaan sekä
maakunnan teollisuuden tarpeet, että koulutuksen järjestäjän
oppimisympäristöjen modernisointitarve, jotta alueella oli jatkossa
osaavaa työvoimaa saatavissa.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy AMMATTIKAMPUS 2020 -kehittämishanke EAKRhankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 41 280
euroa, kuitenkin enintään 80% hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuosien 2017 ja 2018
rahoitussuunnitelman mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan
liiton käyttöön irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke
etenee hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan
Maakuntajohtaja tekee rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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AMMATTIKAMPUS 2020 – INVESTOINTIHANKE

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 115
Päähakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toteuttamisaika:
1.1.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa/ Kokkola, Kannus
Kokonaiskustannusarvio: 1 750 000 € (investointiosio)
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
MYR sihteeristö 17.11.2016
MYR 1.12.2016
Maakuntahallitus 12.12.2016
Ammattikampus 2040 EAKR -hankekokonaisuus koostuu kehittämis- ja
investointiosiosta. Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusarvio on
1 853 200 €.
Keskeinen sisältö ja tavoitteet
Ammattikampus 2020 investointihankkeen avulla KPEDU:n kone- ja
metallialan sekä rakennusklusterin oppimisympäristöt (tilat ja laitteet)
suunnitellaan ja modernisoidaan vastaamaan alueen työelämän tulevia
tarpeita.
Tavoitteena on vahvistaa kone- ja metallitekniikan sekä
rakennusklusteriin kuuluvien alojen vetovoimaisuutta ja siten vastata
paremmin työelämän määrälliseen ja laadulliseen osaamistarpeeseen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimialueella.
Tiloihin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan Kokkolan
ammattikampukselle kone- ja metallialan sekä rakennusklusterin
(talonrakennus-, maarakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalat)
opetustilojen uudelleen järjestelyihin ammatillisen koulutuksen reformin
mukaisesti (nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistaminen).
Samalla uudistetaan em. alojen laitekantaa erityisesti uusimpiin
teknologioihin liittyvien erikoislaitteiden osalta.
Hankkeen tuloksena alueen kannalta tärkeille aloille saadaan entistä
motivoituneempia opiskelijoita, joten myös työllistymismahdollisuudet
paranevat laadukkaampien oppimisympäristöjen myötä. Pidemmän
aikavälin vaikutus on alueen yritysten luottamus siihen, että alueelta
löytyy osaavaa työvoimaa jatkossakin ja yritysten
kehittymismahdollisuudet täten paranevat.
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Hankkeen valmistelussa on tiedusteltu yrityselämän tarpeita ja vastattu
heidän huoleensa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja laadusta
vähenevien resurssien aikana. Yritykset tulevat olemaan mukana
yhteistyökumppanina hankkeen toimenpiteiden osalta esim. lopullisen
laitekannan tarkentamisessa.
Kustannusarvio investointihankkeen kokonaistoteuttamisajalle
Kone- ja laiteivestoinnit
rakennukset ja maa-alueet
yhteensä

800 000
950 000
1 750 000 euroa

Rahoitussuunnitelma investointihankeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
1 225 000
70 %
hakijan omarahoitus
437 500
25 %
yritysten rahoitus
87 500
5%
yhteensä
1 750 000
Hankkeen vuoden 2017 kustannusarvio on yhteensä 890 000 euroa,
johon EAKR:n ja valtion 70%:n tuki on 623 000 euroa.
Tämä rahoituspäätösesitys koskee vuoden 2017 suunnitelman mukaista
rahoitusta.
Rahoittaja on 11.11.2016 tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen.
Hankearviointiin, yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen
perustuen EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut, investointi -hankkeelle esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle: Hanke vastaa kone- ja
metallialan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen tulevaisuuden
osaamistarpeisiin uudistamalla merkittävästi näihin liittyviä
oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Oppimisympäristöjen laatu,
ajanmukaisuus, työelämävastaavuus sekä myös vetovoimaisuus ovat
tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta aivan ratkaisevassa roolissa.
Hanke tukee Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden
kehityskohteiden toteuttamista. Hankkeessa huomioidaan sekä
maakunnan teollisuuden tarpeet, että koulutuksen järjestäjän
oppimisympäristöjen modernisointitarve, jotta alueella oli jatkossa
osaavaa työvoimaa saatavissa.
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Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy AMMATTIKAMPUS 2020 – investointi EAKRhankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 623 000
euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella hankkeen rahoitussuunnitelman
mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön 3.
irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan
Maakuntajohtaja tekee rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KEVÄÄN 2017 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 116
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen kevään 2017 kokoukset ehdotetaan pidettäviksi
seuraavasti:
Kokoukset maanantaisin
23.1.2017
20.2.2017
20.3.2017
18.4.2016 (tiistai)
15.5.2017
12.6.2017
varapäivä 19.6.2017
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 27.4.2016
Kannuksessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPÄIVÄ

Maakuntahallitus 31.10.2016 § 94
Parin viimeisen vuoden aikana on ollut esillä Keski-Pohjanmaan
maakuntapäiväperinteen elvyttäminen, joka maakunnassamme hiipui
1960-luvulla. Useissa maakunnissa maakuntapäivä- tai
maakuntajuhlaperinne on jatkunut keskeytyksettä siten, että juhla
järjestetään vuosittain samana päivänä. Vuonna 2017 vietetään Suomen
100-vuotisjuhlaa ja siten myös Keski-Pohjanmaan
maakuntajuhlaperinteen elvyttäminen olisi perusteltua.
Keski-Pohjanmaalla on viimeisen 4 vuoden ajan järjestetty KeskiPohjanmaa -seminaari Kaustisen festivaalien yhteydessä. Tapahtuma
alkoi entisen maakuntajohtajan muistoseminaarina ja on jatkunut
festivaaleihin kytkeytyvänä ohjelmana. Heinäkuun puoliväli ei
kuitenkaan ole osoittautunut parhaaksi ajankohdaksi kesälomien vuoksi.
Keskusteluissa kannatusta maakuntapäiväksi on saanut loppukevät,
alkusyksy elonkorjuun aikaan tai myöhempi syksy. Selvitysten ja eri
keskustelujen perusteella Keski-Pohjanmaan maakuntapäiväksi taikka
maakuntajuhlan ajankohdiksi on tähän mennessä perustellusti ehdotettu:
- 11.6.1930 Impin päivänä perustettiin Keski-Pohjanmaan
maakuntaliitto ja jäseniksi tuli kuntia historiallisen maakunnan
alueelta. Ensi vuonna 11.6.2017 tulee siten kuluneeksi 85 vuotta.
- 7.11.2015 Sipilän hallituksen neuvotteluissa päätettiin 18
itsehallinnollisen maakunnan perustamisesta. Ratkaisu päätti
vuosien keskustelun nykyisten maakuntien määrän
vähentämisestä ja turvasi Keski-Pohjanmaan maakunnan
säilymisen. Taiston päivällä 7.11. on myös muuta
perinnehistoriaa ja päivä kuvaa hyvin myös pienen maakunnan
taistoja hallinnon muutoksissa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää avoimen keskustelun ja esittää
Keskipohjanmaa -lehdelle yhteistyötä kansalaiskeskustelun
toteuttamisesta maakuntapäivän ajankohdasta. Maakuntahallitus
vahvistaa maakuntapäivän ajankohdan joulukuun 2016 kokouksessaan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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Maakuntahallitus 12.12.2016 § 117
Maakuntapäivän ajankohdasta on käyty keskustelua mm. lehdistössä,
erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Esille on nousut syyskuun 12.
päivä/Viljan päivä. Viljan päivää on perusteltu mm. sillä, että KeskiPohjanmaa on Suomen maatalousvaltaisin maakunta ja Viljan päivä
vuosittainen sadonkorjuun juhlapäivä. Viljan päivä sijoittuu myös
osuvasti kesän ja syksyn taitekohtaan.
Vuonna 2017 vietetään Suomi 100-juhlaa. Maakuntajuhlapäivän lisäksi
järjestetään keskustelutilaisuuksia eri teemoita eri puolilla maakuntaa.
Erillinen työryhmä on käynnistämässä toimintaa vuoden 2017
suunnittelulle, ja tästä ideoinnista raportoidaan maakuntahallituksen
kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että vuonna 2017 maakuntajuhla järjestetään
Viljan päivänä 12.9.2017. Tavoitteena on päivän vakiintuminen KeskiPohjanmaan maakuntapäiväksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 118
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.11.-7.12.2016
- Suomi100 rahoituspäätökset, toinen erä
- yhteishankintayksikön siirtäminen ja
hankintayhteistyösopimuksen muuttaminen
- Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden
parantaminen/jatkoaika ja kustannusarvion muutos
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 12.11-9.12.2016
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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VILJO S. MÄÄTTÄLÄN ELÄMÄNTYÖTUTKIMUKSEN LOPPUUN
SAATTAMINEN JA JULKAISEMINEN

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 119
Kansanmusiikki-instituutti ry:n toimesta vuonna 2015 aloitettu
maakuntaneuvos Viljo S. Määttälän elämäntyötutkimus on erinäisten
apurahojen turvin saatu lähelle loppuvaihettaan. Apurahasaajana on ollut
hankkeen tutkijatohtori Pasi Saarimäki Jyväskylästä. Kulttuurisäätiöiltä
ei kuitenkaan juuri nyt ole näköpiirissä riittävää rahoitusta. Kahden
vuoden tutkimus- ja kirjoitustyön rahoituksesta uupuu kolme kuukautta.
Hankkeen päättökulut ovat 33.000 euroa sisältäen tutkimus- ja
julkaisuosiot. Tutkimus julkaistaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlien 50vuotisjuhlassa kesällä 2017.
Maakuntaneuvos Viljo S. Määttälän elämäntyötutkimuksessa arvioidaan
sitä, millaiset henkilökohtaiset ja aatteelliset taustatekijät sekä
moninaiset kunnalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset verkostot
mahdollistivat Viljo S:n elämäntyön toteutumisen. Eli miten Viljo S. sen
kaiken teki!? Osa verkostoissa toimineista oli kiinnittynyt Viljoon
henkilökohtaisella tasolla ollen ystäviä ja aatetovereita, toinen osa
verkostoitumisesta muodostui toiminnasta työ- ja luottamussuhteissa
kuten Maakuntaliitossa, Osuuskaupassa ja Kirjapainossa.
Kansanmusiikki-instituutti ry ja hankkeen seurantaryhmä esittävät, että
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu vuoden 2017 alussa 3000 eurolla
hankkeen rahoittamiseen. Keskipohjanmaa-lehti ja Osuuskauppa KPO
ovat alustavasti ilmoittaneet osallistuvansa yhteensä 3000 eurolla.
Hanketyötä tukevat jo Jyväskylän yliopisto sekä Kansanmusiikkiinstituutti ry kumpikin 6000 eurolla. Julkaisuosiota katetaan kirjan
ennakkomyynnillä. Julkaisussa, joka tehdään sekä sähköisesti että
painotuotteena, hankkeen tukijat saavat näkyvyyttä yhdessä sovitulla
tavalla.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää osallistua hankkeeseen enintään 3.000 euron
avustuksella (alv 0%).
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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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 107-119
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

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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