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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 20
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Typön ja Esa Kantin.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Typön ja Esa Kantin.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 21
Maakunta- ja sote-uudistuksen lisäksi vireillä on lukuisia muitakin
uudistuksia. EU-hanketoiminta jatkuu aktiivisena ja alueen
edunvalvonnassa edellytetään aktiivisuutta. Suomi 100-juhlavuoden
tilaisuuksia on myös runsaasti.
Maakuntauudistuksen osalta keskeiset lait ovat Eduskunnan
käsiteltävänä ja erityislait etenevät valmistelussa. Valtakunnallinen
muutosohjaus konkretisoituu ja väliaikaishallintoja ollaan
käynnistämässä jokaisessa maakunnassa. Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen valmistelu etenee hyvin ja maalis-huhtikuun 2017
aikana on päätettävä väliaikaishallinnosta ja muista organisoinneista.
- oheisaineistona on Kuntaliiton julkaisema opas ”Kunnasta
maakuntaan – siirtymävaiheen järjestelyt.”
Muun toiminnan osalta ajankohtaisia asioita ovat mm.:
- Maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu on aktiivisessa
valmistelussa ja luonnos laadittu 6/2017. Maakuntaohjelmatyö
jatkuu uuden maakunnan strategiavalmistelulla.
- Uusia EU-hankkeita on vireillä lukuisia ja niitä tuodaan päätettäväksi
5/2017.
- Ennakoinnin osalta käynnistyy uusi kehittämistyö kevään aikana.
- Liikennesuunnittelun osalta valmistuu Pohjois-Suomen
liikennejärjestelmästrategia ja 8-tien kunnostuksen
edunvalvontatyötä tehostetaan.
- Kokkolan sataman syväväylän investointipäätöstä kiirehditään.
- Maakunnallisia tapahtumia vuoden 2017 osalta toteutetaan
yhteistyössä. Esimerkiksi maakuntapäivän 12.9.2017 ohjelma
viimeistelyssä.
- Keski-Pohjanmaan liiton viraston toiminnan kehitystyö käynnissä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
---
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 17
Uusi kuntalaki sisältää yleisluonteisia säännöksiä siitä, miten
kuntien/kuntayhtymien hallinto järjestetään.
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen
ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava
hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.
Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta
malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton
yhteistyönä on laadittu hallintosääntömalli maakunnan liitoille
Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia
sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tätä ennen sovelletaan vastaavia
vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.
Hallinnon järjestäminen tapahtuu hallintosäännöllä.
Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö,
joka sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen,
päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan
liittyvistä asioista.
Keski-Pohjanmaan liiton säännöt päivitettiin vuonna 2015. Nyt
laadittavana on liittojen yhteismalliin perustuva hallintosääntö.
Hallintosääntö käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa ja on
hyväksyttävissä valtuuston huhtikuun kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus käy lähetekeskustelun hallintosäännön uudistamisesta uuden
kuntalain mukaiseksi.
Päätös:
Hallitus päätti käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen jäsenet voivat lähettää kommentteja ja tarkennuksia
hallintopäällikölle helmikuun loppuun saakka.
Maakuntahallitus 20.3.2017 § 22
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää liiton hallintosäännön maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sääntö tulee voimaan 1.6.2017.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti päätti esittää liiton hallintosäännön
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
---
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MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA JA SOTE-JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVIEN
PÄÄLAKIEN TILANNEKATSAUS

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 23
Pääministeri Sipilän hallitus on 2.3.2017 jättänyt eduskunnalle esitykset
maakuntien perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, että Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen
antamiseksi. Lakiesitykset ovat käyneet eduskunnassa lähetekeskustelun
ja valiokuntien käsittelyt ovat alkaneet. Käsittelyaikataulun mukaisesti
tavoitteena on, että lait hyväksytään eduskunnassa noin 22.6.2017.
Maakunta- ja sotelainsääntöpaketti on yli 1000-sivuinen ja lisäksi
käsittelyyn tulee kevään 2017 aikana lukuisia erityislakeja.
Maakuntajohtaja pitää kokouksessa katsauksen lakien pääsisällöistä ja
valmistelutilanteesta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Valtuuston varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana klo 10.25.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
---
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 24
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntayhtymiltä, muilta
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta
jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta
valinnanvapauslain säädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa
lausuntonsa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman sekä hallituksen
erikseen tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä, on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuusia valita
palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä
vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan
maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien
oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja
maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen,
että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa
ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti
riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan
oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset
valmistellaan lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta.
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja
soteuudistukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä
palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista. Lisäksi
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia koskeva lakiesitys
annetaan uudelleen lausunnolle. Näitä säädösehdotuksia koskevat
lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017.
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon
asiakaslakiin esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta
päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen
yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lausunto annetaan sähköisellä kyselylomakkeella, jossa on
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyn
vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on
mahdollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin ja yksilöityihin
säädösmuutosehdotuksiin. Lausuntopyyntö sekä lausuntopyyntöä
koskeva aineisto on oheismateriaalina. Lausunto tulee jättää sosiaali- ja
terveysministeriölle 28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset
ovat julkisia.
Soiten hallitus on antanut asiasta lausunnon 6.3.2017. Soiten lausunto on
valmisteltu siten, että se huomioi maakunta- ja sote-uudistuksen KeskiPohjanmaan tavoitteet. Kuntaliiton lausuntomalli on myös huomioitu
Keski-Pohjanmaan lausumissa.
Maakuntaliittojen näkökulmasta valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö
vaikuttaa myös aluekehitys- ja kasvupalvelulain linjauksiin.
Kokonaistarkasteluna valinnanvapauslainsäädännön lopullisessa
esityksessä tulisi huomioida seuraavaa:
1. Johtamisen ja järjestämisen osalta maakuntien on saatava päättää
tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta. Laatua ja vaikuttavuutta
on kyettävä mittaamaan eri toimijoiden välillä. Tiedon on
integroidusti kuljettava tuottajilta järjestäjälle saumattomasti.
2. Valinnanvapaus ja markkinoiden avaaminen on tehtävä hallitusti.
Valinnanvapauden toteuttaminen vaiheittain. Kilpailuneutraliteetti,
myös julkisten yhtiöiden pääsy markkinoille yhdenvertaisesti.
3. Rahoituksen osalta osaoptimoinnin mahdollisuuksia on vältettävä
sotekeskusten ja julkisen välillä määrittelemällä palvelut ja vastuut.
Kustannusten hillintä ja vaikuttavuus ohjaavat toimintaa ja
tehostaminen on tavoitteena myös rahoitusjärjestelmässä. Miten
rahoitus riittää järjestelmän käynnistämiseen 2018-2020?
4. Asiakkaan kannalta yhdenvertaisten palvelujen toteuttaminen
(alueiden erilaisuus ja markkinoiden toimivuus). Asiakaspalvelujen
laatu ja sujuvuus, integraatio. Sähköisten järjestelmien toimivuus.
5. Palvelunäkökulmasta päivystyksen toimivuutta ei saa vaarantaa ja
ensihoito on turvattava. Asiakkaan valinnan ja päätöksenteon tuki ja
palveluneuvonnan kehittäminen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi ministeriölle
Soiten hallituksen 6.3.2017 päättämässä muodossa.
Maakuntahallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana, klo 10.45
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN
LAKILUONNOKSEN TÄYDENTÄMISEKSI

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 25
Valtiovarainministeriö on 10.3.2017 lähettänyt lausuntopyynnön
maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen (HE 15/2017)
täydentämiseksi. Lausunnot pyydetään 13.4.2017 mennessä.
Täydentävässä esityksessä tarkennetaan maakuntien rahoituksesta
2.3.2017 annettua lakiesitystä siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää
voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle
siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta. Aikaisemmassa esityksessä
rahoitusmalli on esitetty lähinnä sote- ja pelastustoimen tehtävien osalta.
Lausunnon painotuksia:
1. Täydentävässä lakiesityksessä olennaista on yleiskatteisen
rahoituksen kriteeristö, joista on käyty neuvotteluja muutaman
kuukauden ajan. Arvioiden mukaisesti kriteeristö on ainakin KeskiPohjanmaan kannalta tarkoituksenmukainen.
2. Tavoitteena tulisi olla, että maakuntien rahoitus perustuisi
mahdollisimman laajasti yleiskatteiseen laskennalliseen
rahoitukseen, eikä lukuisiin erillismomentteihin valtion
talousarviossa.
3. Maakuntien yhteiset linjaukset ja Kuntaliiton lausunto ovat
valmistelussa.
Maakuntien rahoituksesta on käynnistymässä ns. simulaatiolaskennat eli
miltä näyttää tulevien maakuntien rahoitus vuonna 2018 esitetyillä
kriteereillä. Maakuntien rahoitus- ja ohjausmallin jatkokehittäminen
tapahtuu maakunta- ja soteuudistuksen yhteisen rahoitusryhmän kautta.
Keski-Pohjanmaan maakunnan näkökulmasta rahoituksen muutos on
sote-tehtävien osalta -39 €/asukas ja muiden tehtävien osalta +54
€/asukas eli kokonaismuutos olisi siirtymäkauden jälkeen +16 €/asukas.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee lakiesityksen ja lausuntolinjauksen tiedoksi
sekä oikeuttaa maakuntajohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan jättämään
määräpäivään mennessä Keski-Pohjanmaan liiton ja maakunnan
lopullisen lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTOPYYNTÖ LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA
KASVUPALVELUISTA

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 26
Työ- ja elinkeinoministeriö on 1.3.2017 lähettänyt lausuntopyynnön
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista. Lausunnot annetaan sähköisellä kyselyllä ja on
jätettävä 26.4.2017 mennessä.
Aluekehitys- ja kasvupalvelulain lisäksi lausunnolle ovat tulossa:
- laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta,
- laki rekrytointi- ja osaamispalveluista,
- ja laki kotoutumisen edistämisestä.
AlkeKasvu-lakiluonnoksen eri versiot ovat olleet kommentoitavana
syyskuun 2016 – tammikuun 2017 välisenä aikana. Maakuntaliitoilla on
ollut edustus lakivalmistelun työryhmissä.
Aluekehityksen säännösten osalta merkittäviä muutoksia aikaisempaan
erilliseen aluekehityslakiin ei esitetä. Sen sijaan työllisyys- ja
yrityspalvelujen eli ”kasvupalvelujen” osalta tavoitteena on palvelujen
tuottaminen kilpailuvelvoitteen nojalla yritysten toimesta. Maakunta
vastaa järjestämisestä ja viranomaistoiminnasta. Siirtymäkauden jälkeen
maakunnan on markkinavajetilanteessa mahdollista järjestää palveluja
omistamansa yhtiön kautta. Yhtiöittämisvelvoitteet ovat keskeinen
AlkeKasvu-laissa avoinna oleva asia, jotka vaativat eduskunnan ja
hallituksen ratkaisuja.
Keski-Pohjanmaan maakunnan lausunto valmistellaan
maakuntauudistuksen elinkeino-, työllisyys- ja aluekehitysryhmässä sekä
yhteistyössä maakuntaliittojen aluekehitysvastaavien ja Kuntaliiton
kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käsittelee lausunnon
huhtikuun kokouksessa.
Maakuntahallituksen varajäsen Marlen Timonen poistui kokouksesta
asian käsittelyn aikana, klo 10.55.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.
---
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KOHTAAMO 2.0

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 27
Päähakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky
Erityistavoite:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteuttamisaika:
1.3.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 260 521 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsitely
Sihteeristö 2.3.2017 myönteinen
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Suomen yrityskannasta noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä
yrityksistä. Näiden yritysten merkitys työllistäjänä ja arvo
kansantaloudellemme on huomattava. Tyypillisesti yritysten kasvua on
tutkittu ja mitattu muun muassa liikevaihdon, markkinaosuuden,
investointien, toimipaikkojen tai henkilöstön määrän kasvulla tai taseen
loppusummalla. Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin jättää
huomioimatta tekijöitä, jotka ovat olleet tosiasiallisesti kasvun
mahdollistajana. Tämä tieto ole välittynyt tarpeeksi kasvuyritysten
kehittämisen lähtökohdaksi. Tästä johtuen on tarpeellista etsiä ja kehittää
yhtenäisempää ja kokoavampaa viitekehystä/mallia, jolla kasvun
osatekijät pystytään kiinnittämään tiiviimmin osaksi yrityksen
kehitysprosessin eri vaiheita.
Hanketta valmisteltaessa on hyödynnetty edellisessä KOHTAAMOhankkeessa saatuja kokemuksia kokeilukulttuurin avulla tapahtuvasta
yrityskehittämisestä, sekä yhteistyössä yritysten kanssa toteutettavien
yrityskehittämismallien luomisesta. Valmistelussa on niin ikään
hyödynnetty Tekno2015-hankkeessa sekä ABC-hankkeessa testattuja,
hyväksi havaittuja käytäntöjä. Kohtaamo 2.0-hankkeella on vahva
kytkös uusiin Kokkolan yliopistokeskuksen Telakka- ja Centrian
Pilottipooli-hankkeisiin, jotka yhdessä Kohtaamo 2.0-hankkeen kanssa
muodostavat tiiviin hankekokonaisuuden
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen tavoitteena on tukea alueen kasvuhaluisten yritysten
kasvukykyä, sekä edistää niiden kasvuvalmiuksia. Koska pienen
yrityksen kasvun keskeiset lähtökohdat ovat tiukasti sidoksissa yrityksen
kasvuhaluun ja kasvukykyyn, hankkeen tavoitteena on pyrkiä löytämään
alueelta n. 30 aidosti kasvuhaluista yritystä, toteuttamaan
kasvupolkusuunnitelma/strategia kasvun mahdollistamiseksi, sekä
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tarjota kasvun tueksi mahdollisuus tarvittavien resurssien (mm. tieto,
taito, verkostot) hankkimiseksi, mm. asiantuntija-alustettuja
teemapäiviä/valmennuskokonaisuuksia.
Konkreettiset tavoitteet:
1) mallintaa uusia yrityskehittämisen keinoja alueen mikroyritysten
kasvun mahdollistamiseksi ja kv-valmiuksien nostamiseksi
2) luoda konkreettisia kasvupolkusuunnitelmia kasvuhaluisille ja –
kykyisille sekä kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille
3) kasvupolkuhaastattelujen pohjalta toteutetaan
asiantuntijaseminaareja sekä niistä johdettuja
valmennuskokonaisuuksia
Kohtaamo 2 on osa Innokolmio-hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös
Kokkolan yliopistokeskuksen Telakka-hanke sekä Centrian Pilottipoolihanke.
Telakka-hankkeessa tuodaan yhteistyöyliopistojen
asiantuntijaosaaminen ja toimivia yrittäjyyspolkumalleja (Business
Kitchen ja Unifund) Kokkolaan ja sovelletaan niitä käyttöön.
Kohtaamon yrityksille voidaan tarjota näitä palveluja ja toisaalta
Kohtaamo voi tarjota start-up -ideoita Telakkaan jalostettavaksi. Lisäksi
Telakassa kerätään KYO:n tutkimuksessa tuotettuja innovaatioita ja
pyritään kaupallistamaan niitä.
Centrian Pilottipoolissa tavoitteena on innovoitujen uusien tuotteiden
kaupallistaminen on-line portaalissa. Tavoitteena on aloittavien yrittäjien
myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. Lisäksi luodaan
asiantuntijapooli, jonka apua voi käyttää alkuvaiheen markkinoinnin ja
myynnin kehittämiseen. Kohtaamossa syntyvät uudet
tuote/palveluinnovaatiot voidaan siten ohjata kaupallistettavaksi
Pilottipooli-hankkeen kautta.
Määrälliset tavoitteet
Uudet tuella aikaan yritykset
Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan
Pk-yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
Uudet tuella aikaansaadut työpaikat yrityksissä
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla yritys pystyy toteuttamaan
kasvustrategiaansa, sekä alueen kehitysorganisaatio seuraamaan
yrityksen tavoitteiden toteuttamista.
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Sihteeristö on 2.3.2017 hyväksynyt hankkeen
toteutettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin.
Kokonaistoteuttamisajan kustannusarvio
palkkakustannukset
128 000
ostopalvelut
60 000
muut kustannukset
63 800
Flat rate
30 721
yhteensä
282 521
tulot
22 000
nettokustannukset
260 521
Haettava EAKR ja valtion rahoitus
kuntien rahoitus
yhteensä

182 365
78 156
260 521

Perustelu: Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
Hanke etsii alueelta 30 kasvuhaluista yritystä ja toteuttaa
kasvupolkusuunnitelman yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Hanke
tarjoaa kasvun keinoja, kuten tieto, taito, verkostot, asiantuntijaluennot
ja valmennuskokonaisuudet. Kumppanuus ja verkostot ovat
merkittävässä asemassa kasvuprosessissa sekä kasvun esteiden
löytämisessä.
Hankkeen yritysryhmäkohtaisten valmennustilanteiden on tarkoitus
synnyttää uusia innovaatiorajapintoja, mikä mahdollistaa myös
uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen. Hanke muodostaa kolmen
hankkeen kokonaisuuden, jotka tukevat toisiaan toiminnoillaan.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy Kohtaamo 2.0 kehittämishankkeen osarahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
84 802 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuoden 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
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Maakuntajohtaja hyväksyy rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 27
Valtuustokausi 2013-2016 on päättymässä. Valtuuston toimintaa ja
päätöksentekoprosessia ennen seuraavaa valtuustokautta olisi hyvä
arvioida.
Valtuustotyön itsearvioinnilla valtuutetut voivat arvioida valtuuston
toimintaa, strategisen työn toteutumista, käytettyjä työskentelytapoja
sekä toiminnan kehittämistarpeita. Mistä nykytilasta tuleva valtuusto
lähtee liikkeelle ja miten toimintakyky varmistetaan myös tulevalla
vaalikaudella?
Valtuuston itsearvioinnilla voidaan tuoda esiin edellisen valtuuston
parhaat toimintamallit sekä piilevät ongelmakohdat ja niiden syyt.
Itsearvioinnin tulee perustua kuntalain painottamiin valtuuston
keskeisiin tehtäviin ja niiden toteutukseen.
Keski-Pohjanmaan liitossa arviointi tehtiin myös edellisen
valtuustokauden päättyessä. Arviointi toteutettiin maakuntavaltuuston,
maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan osalta.
Arviointi on perusteltua tehdä sähköisesti, jolloin se on
vaivatonta, nopeaa ja varmistaa korkean vastausprosentin.
Itsearviointipalveluja tuottaa useampi toimija ja niiden hinnat ovat noin
1 000 €. Maakuntaliittojen hallintovastaavat vertailevat parhaillaan
kyselyjen toteutusvaihtoehtoja.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus valtuuttaa liiton viraston tilaamaan valtuustokauden arvioinnin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 20.3.2017 §
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 8.2.-12.3.2017
- Kokkolan keskiaikapäivät 2017
- paikkatiedon asiantuntijapalvelu, sopimuksen aikataulun
jatkaminen
- tilastoyhteistyö Kaustisen seutukunnan kanssa vuonna 2017
- sopimus kehittämisjohtajan työstä maakuntauudistuksen
esivalmisteluvaiheessa
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 14.2.-.19.3.2017
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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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 20-29 §
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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