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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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30 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 11.4.2015 § 30
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Sakari
Typön.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Sakari Typön.
---
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KESKI-POHJANMAAN LIITON SIDOSRYHMÄKYSELY

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 31
Keski-Pohjanmaan liitossa on meneillään organisaation
suunnitelmallisen viestinnän kehittäminen. Työ on alkanut syksyllä
2015, jolloin suunnittelija Tiina Harjunpään tehtävänkuvaan lisättiin
organisaation markkinoinnin ja viestinnän koordinaatio. Sen lisäksi
keväällä 2015 Keski-Pohjanmaan liittoon palkattiin osa-aikainen
viestinnän asiantuntija Jorma Uusitalo. Viestintäsuunnitelman
rakentamisen avuksi päätettiin teettää Keski-Pohjanmaan liiton
asiakkaille ja sidosryhmille asiakastyytyväisyyskysely, jossa haluttiin
lisäksi painottaa viestinnällisiä kehittämiskohteita.
Sidosryhmäkysely teetätettiin aikaisemmin, vuonna 2011 tehdyn kyselyn
pohjalta. Tavoitteena oli, että nyt tehtävän tutkimuksen tuloksia voidaan
verrata aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimuksen tekijäksi valittiin
Tradenomiopiskelija Jesse Heikkilä, Centria ammattikorkeakoulusta,
joka tekee kyselyn toteutuksesta ja tuloksista oman opinnäytetyönsä
kevään 2016 aikana.
Tutkimus tehtiin webropol -työkalulla ja kyselyitä lähetettiin 350
henkilölle. Kyselyn teetätettiin ajalla 11.2.2016 – 29.2.2016 ja
vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 87 kappaletta.
Centria amk:n opiskelija Jesse Heikkilä esitteli kokouksessa tutkimuksen
tuloksia.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton sidosryhmäkyselyn
tulokset tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi sidosryhmäkyselyn tulokset tiedoksi.
Tällä hetkellä valmistelussa liiton viestintäsuunnitelma. Lisäksi laaditaan
kuntalain mukainen maakuntastrategia, jossa lähtökohtana viestintä,
asiakaslähtöisyys ja vaikuttaminen.
---
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KESKI-POHJANMAAN KEHITYSKUVA 2040

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 32
Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu maakuntasuunnitelman
päivitystyön tausta-aineiston valmistelu. Vuonna 2008 valmistunut
Keski-Pohjanmaan aluerakenne 2030 -selvitys päivittyy siirtäen
tavoitevuotta vuosikymmenellä kohti tulevaa. Työnimenä on
Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Keski-Pohjanmaa – aluerakenteen
ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040. Valmisteltava
aluerakennekuva liitetään osaksi maakuntasuunnitelmaa ja se toimii sekä
maakuntakaavaa että maakuntaohjelmaa ohjaavana selvityksenä.
Valmistelutyön tuloksena syksyn 2016 maakuntavaltuustoon tulee
hyväksyttäväksi aluerakenteen tulevaisuuden tavoitetta kuvaava
karttakuva.
Alueellisen näkemyksen välittämiseksi ja työssä esitettävien
kehityspolkujen kuvantamiseksi selvityksen valmisteluun on nimetty
ohjausryhmä. Alueen kuntia on pyydetty 15.9.2015 lähetetyllä
nimeämispyynnöllä valitsemaan ohjausryhmään edustaja ja varajäsen.
Ohjausryhmää on täydennetty maakuntaohjelman työryhmien
puheenjohtajilla sekä seurantajäsenillä. Ohjausryhmän kokoukset on
pidetty 26.11.2015 ja 25.2.2016. Valmisteluaineistoa on edelleen
työstetty seminaarityöpajassa 7.4.2016.
Tavoitteena selvityksessä on osoittaa Keski-Pohjanmaan maakunnan,
kuntien ja alueiden nykytila sekä kehitysnäkymät tuleville vuosille ja
valmistella rinnakkaisena raporttina taustatilastoiden päivityksen sopivin
väliajoin mahdollistava seurantatyökaluna toimiva selvitys. Keskeisinä
tausta-aineistoina käytetään alkuvuodesta 2015 valmistuneen kansallisen
ALLI -projektin tuotoksena syntyneen Uusiutumiskykyinen ja
mahdollistava Suomi -raportin valmistelu-aineistoja, YKR tilastoaineistoa, kaupunki-maaseutuluokitusta, Tilastokeskuksen vuoden
2015 väestönennustetta sekä tarpeen mukaan muita tilastoaineistoja ja
muita aikaisempia selvityksiä. Selvitystä valmistelevat KeskiPohjanmaan liitossa kaavoitusasiantuntija Veli-Pekka Koivu sekä
aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Luonnosvaiheessa olevan selvityksen valmistelu tuodaan kevään 2016
maakuntavaltuustoon valtuuston kannanottoja ja jatkovalmistelun
linjauksia varten. Kuntakohtainen taustamateriaali sekä 7.4.2016
järjestetyn seminaarityöpajan tuloksia on luettavissa 5.
vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistossa. Maakuntavaltuutettuja ja
jäsenkuntia pyydetään valmistautumaan esittämään tavoitteita ja
ajatuksia kirjattavaksi jatkovalmistelua varten.
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Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490 tai
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus lähettää aluerakennekuvan päivityksenä laadittavan
Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 valmisteluaineiston
maakuntavaltuustolle kannanottoja ja jatkovalmistelun linjausta varten.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää
aluerakennekuvan päivityksenä laadittavan Keski-Pohjanmaan
kehityskuva 2040 valmisteluaineiston maakuntavaltuustolle
kannanottoja ja jatkovalmistelun linjausta varten.
--Aluesuunnittelija Janna Räisänen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen, klo 10.00.
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MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUPROSESSI

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 33
Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion
aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen
aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman
mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen
tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.
Alue- ja keskushallinnon uudistuksilla pyritään luomaan
tarkoituksenmukainen työnjako itsehallintoalueiden, kuntien, valtion
aluehallinnon ja keskushallinnon välillä.
Hallitus päättää vuoden 2016 alussa aluehallinnon uudistamisen
perusteista. Alue- ja keskushallinnon uudistamishankkeet käynnistetään
hallituksen päätöksen perusteella. Hankkeet valmistelevat
uudistamisehdotukset ja hallituksen esitysluonnokset vuoden 2016
loppuun mennessä. Hallituksen esitykset aluehallinnon ja
keskushallinnon uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle
toukokuussa 2017 ja lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alusta.
Nykyisin valtion aluehallintoviranomaisina toimivat 6
aluehallintovirastoa sekä 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta.
Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan
valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Ålan).
Hallitus on täsmentänyt 5.4.2016 linjauksiaan sote- ja
aluehallintouudistuksesta kehysriihessä ja reformiministeriryhmän
neuvotteluissa.
Keski-Pohjanmaan liitossa maakuntauudistuksen valmisteluprosessin
valmisteluvastuu on maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulalla.
Maakuntauudistuksen valmistelusta laaditaan erillinen
projektisuunnitelma, joka valmistellaan alueen ja keskushallinnon
tavoitteita yhteen sovittaen.
Kuntaliiton Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa 7.4.2016 ja
Pohjois-Suomen maakuntien neuvottelukunnan kokouksessa 25.4.2016
esitellään valmistelun linjauksia. Toukokuussa 2016 järjestetään KeskiPohjanmaan maakuntauudistuksen käynnistämistilaisuus, jossa
tarkastellaan valmisteluprosessia ja lakiluonnoksia.
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Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma ja -suunnitelma (MAKO+MASU)
työ aloitetaan syksyllä 2016. Maakuntaohjelman ja -suunnitelman
vastuuhenkilönä on kehittämisjohtaja Kaj Lyyski. Maaohjelma- ja
suunnitelma valmistellaan rinnakkain maakuntauudistuksen kanssa.
Uuden kuntalain mukainen liiton toimintaa ohjaava maakuntastrategia
laaditaan erillisenä. Maakuntastrategia on pitkän aika välin suunnitelma
ja liiton toimintasuunnitelma (TA) koskee 1+2 vuotta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee kokouksessa annettavan esittelyn tiedoksi, ja
päättää käsitellä seuraavassa kokouksessa Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen valmisteluprosessin.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi esittelyt tiedoksi.
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TALOUSARVION TOTEUMA TAMMI-MAALISKUU 2016

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 34
TAMMI-MAALISKUU

Talousarvio Toteuma

Toteuma %

Liiton lakisääteinen toiminta
Tulot
1 000
Kulut
956 500
Yhteensä netto
-955 500

-348
200 733
-201 081

-34,8 %
21,0 %
21,0 %

Liiton muu toiminta
Tulot
Kulut
Yhteensä netto

44 500
324 700
-280 200

14 076
85 708
-71 631

31,6 %
26,4 %
25,6 %

Liiton hanketoiminta
Tulot
Kulut
Yhteensä netto

286 250
286 250
0

0
51 002
-51 002

0,0 %
17,8 %

Rahoitus
Kuntien osuudet
Rahoitus yhteensä

1 235 700
1 235 700

304 409
304 409

24,6 %
24,6 %

Tilikauden ylijäämä

0

-19 305

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee toteuman tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi toteuman tiedoksi.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 35
1. Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 15.3.-10.4.2016.
2. Lähetetty 7.3.2016 Kannuksen kaupungille lausunto Kaukasennevan
tuulipuistoalueen osayleiskaavaehdotuksesta
3. Lähetetty 4.3.2016 Etelä-Pohjanmaan liitolle lausunto EteläPohjanmaan II vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
4. Lähetetty 9.3.2016 Ympäristöministeriölle Keski-Pohjanmaan liiton
vastine Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaa koskeviin
lausuntoihin.
5. Suomen maakuntaliitot antaneet 31.3.32016 yhteislausunnon
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n
muuttamisesta sekä aleuiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta
6. Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja- hankkeen loppuraportti
7. Lisää liikettä – kuntayhteistyöhankkeen loppuraportti
8. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 11.3.2016
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Maakuntahallitus 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.
30-35
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä
määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät
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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