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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

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

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 20.2 .2017 § 11
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Jarmo
Rasmuksen.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri Salon.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 12
Vuoden 2017 alku on painottunut maakuntauudistuksen valmisteluun ja
hallituksen lakiesitysten odotteluun. Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistusta on valmisteltu aktiivisesti valmisteluryhmissä ja
muutosjohdon työkokouksissa. Seuraava vaihe on lakiesitysten
analysointi ja lausuntomenettelyt, väliaikaishallinnon käynnistäminen,
muutosrahoituksen hakeminen ja toiminnan konkreettisen suunnittelun
jatkaminen.
Hanketoiminta, maakuntaohjelman laadinta ja edunvalvontatapaamiset
ovat myös jatkuneet aktiivisina. Vuonna 2017 vietetään Suomi 100
juhlavuotta, johon liittyy useita tapahtumia. Maakuntapäivän ajankohta
on 12.9.2017 ja juhlan suunnittelu on käynnissä. Juhlatilaisuudet
järjestetään nimellä ”Keski-Pohjanmaan päivä” ja pääjuhla pidetään
Kokkolassa Kampus-hallissa klo 18:00 alkaen.
Maakuntaliiton oman toiminnan ja henkilöstön osalta on ennakoivasti
huomioitu maakuntauudistuksen valmistelutöiden lisääntyminen. Liiton
toimitalon eli KiOy säästötornin osakkeet ovat myös laitettu myyntiin,
kiinteistövälittäjänä Björndahl Oy.
Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja pitävät kokouksessa esittelyt.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee johdon ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi johdon ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
---
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TULEVAISUUDEN MAAKUNTA -HANKE

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 104
Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
kehittämishankkeelleen Tulevaisuuden maakunta.
Taustaa
Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia, sekä viestintää. Hankkeen avulla toteutuu
viestinnän erityisrooli kansallisessa sekä maakunnallisessa
valmistelussa. Viestinnän roolia on painotettu ministeriön taholta
valmistelun alkuvaiheista lähtien, se on tärkein osa rakenneuudistuksen
läpivientiä maakunnissa ja siihen on pystyttävä hakemaan
toimintamalleja, jotka mahdollistavat tasapuolisen sekä avoimen ja
syrjimättömän kohtelun kaikille osapuolille. Hankkeella haetaan
viestintään toimintamalli, joka toteuttaa niin kansallista
viestintäsuunnitelmaa kuin alueen omaa viestintäsuunnitelmaa.
Hankkeen tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia sekä viestintää:
- tuottaa tasapuolisuutta ja avoimuutta tukevia viestintämuotoja ja
toimintamalleja
- saada aikaan malli vuonna 2019 aloittavalle maakuntaorganisaatiolle
- tukea esivalmistelun työryhmätyöskentelyä ja koordinoida uudistuksen
kokonaiskuvaa
- tuottaa maakuntauudistuksen läpiviemiseksi muutossuunnitelma
- tuottaa alueellisen viestinnän tueksi viestintäsuunnitelma
- mahdollistaa maakuntauudistuksen valmistelun laajalla yhteistyöllä,
mm. tilaisuudet ja tukitoimet (esim. Tulevaisuuden maakunta skenaariopaja, muutosjohtamisen ja muutosviestinnän konsultointi, jne.)
- tuottaa tietoa kunta- ja maakuntakonsernien rajapintojen
määrittelemiseksi
Hankkeella saadaan aikaan laajassa yhteistyössä toteutettu uusi
maakuntaorganisaatio, sekä uusi toimintamalli alueellisten palvelujen
tarjoamiseksi. Hankkeessa syntyy konkreettisina tuotoksina mm:
- alueellinen viestintäsuunnitelma
- maakuntauudistuksen muutossuunnitelma
- rakenne uudelle maakuntaorganisaatiolle, vuodelle 2019
- toimintamalli maakunnallisten palvelujen tarjoamiseksi
tulevaisuudessa
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Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton oman tuotannon hankkeena.
Hankkeen vastuullisena johtaja toimii maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Hankkeelle kohdistetaan suunnittelijan palkkakustannuksia enintään
30 % kuuden kuukauden aikana.
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.11.2016-31.12.2017
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2016
2017
Henkilöstökustannukset 3 000
9 400
Ostopalvelut
10 000 20 000
Muut kulut
600
1 000
Yhteensä
15 000 29 000

Yhteensä
12 400
30 000
1 600
44 000

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2016
2017
Yhteensä
MKR/ KPliitto
12 000
23 200
35 200
Kuntarahoitus *
3 000
5 800
8 800
Yhteensä
15 000
29 000
44 000
* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanjohtajat sekä sote- ja
maakuntauudistuksen muutosjohtajat.
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
040-5309904.
Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.11.2016-31.12.2017 maakunnan
kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 35 200 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
3) hyväksyy suunnittelija Tiina Harjunpään palkasta enintään 1/3
kohdistettavaksi hankkeelle tuntikirjanpidon mukaisesti
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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Maakuntahallitus 20.2.2017 § 13
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen rahoituksesta käydään
parhaillaan neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa. Alustavien
tietojen mukaan alkuvuodelle 2017 on jaossa yhteensä 0,8 m€ rahoitusta
eli noin 40.000 €/maakunta. Väliaikaishallinnon 1.7.-31.12.2017 ja
vuoden 2018 rahoituksesta käydään myös neuvotteluja. Maakunnat
kokevat, että valtionrahoituksesta tulisi saada tietoa mahdollisimman
pian, jotta maakuntien valmistelutyöt eivät viivästy, ja koska
lakisääteistä uudistusta ei voida sälyttää kuntien ja kuntayhtymien
nykyrahoituksen vastuulle.
Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -hanke laadittiin ja hyväksyttiin
syksyllä 2016. Näkökulmana oli silloin viestinnän, muutosvalmistelun ja
kuntarajapinnan kehittäminen ja rahoittaminen. Vuoden 2017 osalta
suunnitelmana on painottaa moniorganisatorisen valmistelun
koordinaatiota, uudistuksen mallintamista, viestintää ja osallistamista
sekä vuoden 2017 tapahtumien rahoitusta. Keski-Pohjanmaan päivä
12.9.2017 on myös tarkoitus järjestää osana Tulevaisuuden KeskiPohjanmaa -hanketta.
Maakunnan kehittämisrahoitusta on sitomatta noin 29.000 euroa ja
sitomaton kehittämisraha esitetään lisättäväksi Tulevaisuuden KeskiPohjanmaa -hankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio olisi
silloin 73.000 euroa.
Maakuntahallitukselle esitellään maakuntauudistuksen
muutosrahoituksen tilannekatsaus ja lähetekeskusteluna Tulevaisuuden
Keski-Pohjanmaa -hankkeen tarkennettu hankesuunnitelma ja rahoitus.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi ja
päättää käsitellä Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -hankkeen maaliskuun
kokouksessaan.
Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi.
---
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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.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos käsitellään
maakuntahallituksessa 12.12.2016. OAS laitetaan nähtäville liiton
kotisivuille ja ilmoitustaululle. OAS:sta voivat esittää mielipiteensä
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.
Maakuntahallitus 20.2.2017 § 14
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.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Keski-Pohjanmaan
liiton kotisivuilla ja ilmoitustaululla 19.12.2016-17.1.2017 välisen ajan.
Nähtävillä oloajan kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
esitettiin yksi mielipide Kokkolan kaupungin toimesta.
Kokkolan kaupungin näkemyksen mukaan:
”Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma antaa hyvän kuvan
toteutettavasta suunnitelmasta ja ohjelmasta, niiden aikataulusta ja
sisällöstä. Kaupunki haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota muutamiin
asiakohtiin:
1. Maakuntauudistus. Uudistus on mainittu lyhyesti pariin kertaan
(sivut 7 ja 9). Kaupunki pitäisi hyvänä, että näin merkittävää
toimintaympäristön muutosta kuvattaisiin hieman laajemmin.
Lähinnä Keski-Pohjanmaan näkökulmasta, miten uudistus etenee
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(aikataulu) ja miten uudistuksen ohjelmointi ja organisointi on
toteutettu Keski-Pohjanmaalla ja siihen liittyvissä sidosryhmissä.
2. Tavoitteet. Tavoitteita ei ole vielä määritetty vaan todetaan, että ne
tullaan päivittämään. Siksi selostuksen kappale "5.Tavoitteet" antaa
hieman harhaanjohtavan kuvan, sillä siinä kuvataan päättyvän
kauden tavoitteita (erityisesti 5.3 ja 5.4). Asiaa olisi syytä tarkentaa
esimerkiksi otsikkotasolla: "5. Voimassa olevat tavoitteet" tai "5.
Päivitettävät tavoitteet"
3. Maakuntakaavoitus. Maakuntakaavakappale (s.8) on syytä tarkistaa
kokonaisuudessaan. Esimerkiksi 3. vaihekaavasta teksti lienee
vajaan 10 vuoden takaa. Kaava on vahvistunut 8.2.2012. Myös 4.
vaihekaava on jo vahvistunut (22.6.2016).
4. Teknisluonteiset huomiot. Sisällysluettelo on ottanut rivejä mukaan
sivulta 11. Sivulla 10 listassa on kirjoitusvirhe, joka on syytä
korjata: … maakuntaohjelman 2017 - 2017... (pitää olla 2014).
Edellisten asiakohtien lisäksi maakuntastrategian laadinnan yhteydessä
on syytä huomioida, että Kokkolan kaupungin uusi kaupunkistrategia
laaditaan pitkälti samalla aikataulutuksella, minkä vuoksi tiivis yhteistyö
kaupungin ja maakuntaliiton välillä asiakirjojen valmistelussa on
tärkeää.”
Edellä esitetyt Kokkolan kaupungin kommentit ja korjaukset
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on otettu huomioon ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty seuraavasti:
1. Kuvaus maakuntauudistuksesta on lisätty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sivulle 3. Maakuntauudistusta kuvataan KeskiPohjanmaan näkökulmasta, huomioiden uudistuksen aikataulu ja se,
miten uudistuksen organisointi on toteutettu alueella
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kappale 5 ”Tavoitteet” on
nimetty uudelleen seuraavasti: ”5. Voimassa olevat tavoitteet”
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman maakuntakaavoitusta koskeva
kappale on päivitetty kokonaisuudessaan ajan tasalle
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelon ja s. 10
kirjoitusvirheet on korjattu
Edellisten kohtien lisäksi on päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kohtaa ”Ohjaavat strategiat sekä resurssit”, johon
on lisätty Kokkolan kaupungin kaupunkistrategia sekä muita strategioita
ja selvityksiä, jotka tukevat maakuntasuunnitelman 2040 ja
maakuntaohjelman 2018-2021 laatimista.
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy päivitetyn Keski-Pohjanmaan
maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2017

20.2.2017/§ 15

15 §
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MERIALUESUUNNITTELU

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 15
Merialuesuunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli
voimaan 1.10.2016. Merialuesuunnitelmat laaditaan kolmessa osassa
kahdeksan rannikon maakunnan liiton yhteistyönä Suomen aluevesille ja
talousvyöhykkeelle. Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhteisen
merialuesuunnitelman Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
liittojen kanssa Merenkurkun ja Perämeren alueelle. Maakuntavaltuustot
hyväksyvät suunnitelmat kukin erikseen.
Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri
käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan
saavuttamista. Suunnitelmat tulee laatia 31.3.2021 mennessä.
Ympäristöministeriön tehtävänä on merialuesuunnittelun yleinen
kehittäminen ja ohjaus sekä yhteistyö naapurimaiden kanssa.
Merialuesuunnittelu sisältyy maakuntalakiluonnoksen mukaan myös
tulevien maakuntien tehtäviin.
Merialuesuunnittelun yhteistyötä ohjaa
merialuesuunnittelunkoordinaatioryhmä, jonka jäseniä ovat maakuntien
liittojen suunnittelusta vastaavat, heidän varajäsenensä sekä
ympäristöministeriön edustajat. Keski-Pohjanmaan liiton edustajana
koordinaatioryhmässä toimii aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen.
Koordinaatioryhmän ohella merialuesuunnittelun yhteistyöverkosto
kokoontuu suunnitteluprosessin aikana järjestettäviin tilaisuuksiin.
Yhteistyöverkosto kokoaa laajasti yhteen merialuesuunnittelun päättäjät,
sidosryhmät ja osalliset. Merialuesuunnittelulle on perustettu internettiin
yhteinen työtila.
Koordinaatioryhmä valitsi 6.10.2016 merialuesuunnitteluyhteistyön
koordinaatioliitoksi Varsinais-Suomen liiton. Koordinaattoriliiton
tehtävänä on muun muassa vuosittainen rahoitushakemusten valmistelu.
Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio -hanke rahoitetaan
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta.
Hankkeen tehtävä on luoda edellytykset osallistavalle ja yhtenäiselle
tietopohjalle rakentuvalle merialuesuunnitteluyhteistyölle.
Hankkeella varmistetaan riittävien, suunnittelussa tarvittavien
lähtötietojen saatavuus ja käytettävyys. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio 100 % rahoituksella vuosille 2016–2021 on 850
000 euroa. Maakunnan liittojen omarahoitusosuus on 3000 euroa/vuosi.
Merialuesuunnittelun yhteistyölle on palkattu hankerahoituksella
koordinaattori, joka vastaa yhteistyöverkoston ja koordinaatioryhmän
käytännön toiminnasta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Maakuntahallitus 2/2017
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Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen, puh. 040 168
1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedoksi merialuesuunnittelun käynnistämisen,
organisoinnin ja osallistumisen Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja
koordinaatio -hankkeeseen omarahoitusosuudella 3000 euroa / vuosi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 16
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.1.2016 vuosien 2016-2018 talous- ja
toimintasuunnitelman ja vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2016 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Vuoden 2016 talousarviosuunnitelma:
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 567 450 euroa
1 566 550 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut
1 235 700 euroa
Tuet ja avustukset
250 750 euroa
Muut toimintatuotot,
81 000 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 955 100 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 279 700 euroa
Hankkeet
286 250 euroa
Talousarvion ali/ylijäämä -900 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

267 900 euroa
890 200 euroa

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2016
Toimintatuotot
1 520 789,43 euroa, josta
- kuntaosuudet vars. toimintaan
1 235 702,69 euroa/ 82 %
- tuet ja avustukset
201 991,84 euroa/ 13 %
- muut tuotot
83 094,90 euroa/ 5 %
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1 589276,50 euroa
20,39 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Lakisääteinen toiminta
1 039 496,00 €
Muu kehittämistoiminta
264 672 €
Hankkeet
285 146 €
Toimintamäärärahojen toteuma
227 328,73euroa/ 84,9 %
Henkilöstökulujen toteuma
882 517,59 euroa/ 99,1 %
Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on – 68 466,68 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 268 453,48 euroa. Peruspääoma 31.12.2016 oli 447 370,23
euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittaan.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2016 tilikauden alijäämä,
68 466,68 euroa, katetaan edellisten vuosien ylijäämästä,
2. hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Tasekirja tuodaan tiedoksi maakuntahallituksen maalikuun kokoukseen
tekstiosien osalta.
---
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HALLINTOSÄÄNTÖ

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 loppun saakka.
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 18
Maakuntahallitus myönsi lokakuun kokouksessaan 2016 talvikauden
vuosilomat Jukka Ylikarjulalle.
Myönnetyistä lomista maakuntajohtaja ei ole voinut pitää kaikkia
myönnettyjä lomia kuluneen talvikauden aikana ja hän esittää seuraavat
muutokset myönnettyihin vuosilomiin;
-

5.12.2016
(1 pv) toteutunut
21.12.-30.12.2016 (7 pv) toteutunut, 23-30.12.2016 (5 pv)
2.-5.1.2017
(4 pv) ei ole toteutunut
20.-21.2.2017
(2 pv) ei toteudu
edelliset pitämättömät lomat esitettään pidettäväksi (8 pv)
- 27.2.-5.3.2017 (5pv) ja
- 25-26.4.2017 (2 pv)
- 26.5.2017 (1 pv)
- 10.-13.4.2017
(4 pv)
Yhteensä
18 päivää
Näillä muutoksilla lomakaudelta 2015-2016 Ylikarjulalle ei jää
pitämättömiä lomia.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hyväksytään maakuntajohtajan vuosilomamuutos esityksen mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 19
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.1.-7.2.2017
- konesalipalvelu ja wlan-tukiasema
- ABC – Aktive business Cluster for export hankkeen
jatkorahoitus
- SmartHome4A hankkeen jatkorahoitus
- maakuntaohjelman ympäristöselostuksen asiantuntijapalvelun
hankinta
- muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon
- Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi
- Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin osakkeiden myyntivälitys
- käännöstyö www.kp2019.fi sivuille
- työyhteisön hyvinvoinnin parantaminen
- Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen avustaminen vuonna 2017
- Suomi100 visiopalkinto
- hankintapäätös skenaariopajan toteuttamisesta
- tilastoaineiston hankinta
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 17.1.2017-13.2.2017
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
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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