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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
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pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla 22-25.4.2014
Kokkolassa

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

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 39
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Ojanperän ja Arto
Pihlajamaan.
Kaija Ojanperä oli poissa kokouksesta. Puheenjohtaja ehdotti Arto
Pihlajamaan lisäksi valittavaksi Jouni Jyringin

Päätös:
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Jyringin ja Arto Pihlajamaan.
---
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14.4.2014/§ 40

LAUSUNTO ALUEKEHITYSASETUKSISTA

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 40
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa 8.4.2014 mennessä
koskien luonnoksia valtioneuvoston asetuksista:
- Alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(ALKE-asetus)
- Aluekehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(rahoitusasetus)
- Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten
tukikelpoisuudesta
Lausuntopyynnössä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti:
- huomioidaanko asetuksissa riittävästi asiakasnäkökulma erityisesti
tuen saajien kannalta,
- mahdollistetaanko näillä säädöksillä aluekehittämisen tehokas
toteutus,
- onko joitain asioita, joista on tarpeetonta säätää asetustasolla.
Keski-Pohjanmaan liitto kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota
alke-asetuksen 20-21 §:ien säätämiseen aluekehityslain tarkoituksen
ja HALKE:n 18.9.2013 linjauksen mukaiseen muotoon.
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE-asetus)
Asetusluonnoksen 6 § mainitaan, että työ- ja elinkeinoministeriö
valmistelee yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja
muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa
valtioneuvoston päätettäväksi esityksen valtakunnallisista alueiden
kehittämisen painopisteistä. Seuraavassa asetuksen (7 §) pykälässä
tarkennetaan hallinnonalojen aluekehittämistavoitteiden laatimisen
sisältöjä ja aikataulua. Keski-Pohjanmaan liiton mielestä alueiden
kehittämisen painopisteet tulisi laatia hallinnonaloittain suuralueittain
(Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi). Tällainen toimintatapa vahvistaisi
suuralueiden tavoitteellista yhteistoimintaa, koskiksi kaikkia
ministeriöitä ja toisi keskusministeriöt lähemmäksi alueita toteuttamaan
suuralueen kehittämistoimintaa. Maakuntaohjelmien (11 §) sisältö sekä
kaksivuotiset maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmat (13 §)
olisivat tavoitteellisempia, yhtä maakuntaa laajempia kokonaisuuksia.
Maakuntien toimeenpanosuunnitelmissa olisi paremmin otettava
huomioon suuralueen yhteiset keskeiset kehittämiskohteet.
Asetusluonnoksen 13 § todetaan mitä maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman tulee sisältää. Keski-Pohjanmaan liiton
mielestä maakunnan yhteistyöryhmällä on oltava aidosti mahdollisuus
ottaa kantaa rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallisiin teemojen
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suunnitelmien sisältöihin sekä alueen osallistumisesta niihin. KeskiPohjanmaan liitto haluaa erityisesti korostaa ja muistuttaa, että
ministeriöiden (TEM, OKM, STM) valtakunnallisten teemojen
hankkeiden on myös kerrytettävä alueiden (kuntien) rahoitusosuutta.
Siksi maakuntien yhteistyöryhmän kannanottoa on alueilta aidosti
ajoissa pyydettävä.
Asetusluonnoksen 20-21 §:ssä määritellään rakennerahastojen
välittävien toimielinten tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Maakuntien
liitot ovat välittäviä viranomaisia ALKE- lain 11 § mukaisesti, välittävän
toimielimen tehtävät on yksilöity asetuksessa riittävällä tasolla. KeskiPohjanmaan liiton mielestä asetuksen 20 § ja 21 § ovat tarpeettomia ja
ne tulisi poistaa. Asetusluonnoksen 21 §:ssä esitettyä eräiden tehtävien
hoitamista Pohjois-Suomessa ei ole tarkoituksenmukaista koota
asetuksessa mainiten yhteen maakunnan liittoon. Maakunnan liittojen
yhteistyön järjestämisestä on säädetty ALKE- laissa riittävällä tavalla.
Maakuntien liitot voivat keskenään sopia vapaaehtoisesti sopia
yhteistyöstä laadittavien yhteistyösopimusten pohjalta. Maakuntien
liittojen osalta rakennerahastotoimintaa tai sen osia ei ole syytä keskittää
ELY- keskusten tapaan. Päätösten, maksatusten, viestinnän tms.
keskittäminen maakuntien liittojen osalta ei synnyttäisi säästöjä,
päinvastoin asiakasnäkökulma ja läheisyysperiaate kärsisivät tällaisesta
päätöksestä.
Kansallinen kompromissiesitys asetusluonnoksen 20-21 §:ien
korvaamiseksi:
20 § Välittävien toimielinten tehtävien hoitaminen maakuntien
liitoissa
Kaikki maakunnan liitot ovat välittäviä toimielimiä. Välittävien
toimielinten edellä 18 §:ssä mainittuja tehtäviä kootaan seuraaviin
maakuntien suuraluetason yhteistyöalueisiin:
1) Etelä-Suomi: Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, PäijätHämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen
tehtävät
2) Länsi-Suomi: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan,
Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen tehtävät
3) Itä- ja Pohjois-Suomi: Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja PohjoisSavon sekä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja PohjoisPohjanmaan maakuntien liittojen tehtävät
Yhteistyöalueella yksi maakuntaliitto toimii koordinoivana liittona.
Yhteistyöalueen maakuntien keskinäisellä sopimuksella sovitaan
välittävän toimielimen tehtävien koordinaatiosta. Sopimuksen
voimaantulo edellyttää Työ- ja elinkeinoministeriön
(hallintoviranomainen) vahvistusta.
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Koordinoivan maakuntaliiton tehtävänä on vähintään edellä 18 §:n 1
momentin 3 ja 7 kohdissa mainitut tehtävät sekä teknisen tuen
myöntämis- ja maksamispäätökset yhteistyöalueellaan.
Asetusluonnoksen 24 § määritellään rakennerahasto-ohjelman
seurantakomitean kokoonpano, jäsenet ja toimikausi. Keski-Pohjanmaan
liiton mielestä seurantakomiteat ja niiden sihteeristöt tulisi laatia
suunnitelma-alueittain. Etelä- ja Länsi-Suomen suunnitelma-alue ja Itäja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue poikkeavat olosuhteiltaan,
kehitystilanteeltaan sekä kehitysnäkymiltään toisistaan merkittävästi.
Lisäksi rakennerahasto-ohjelman volyymistä yli 70 % kohdistuu Itä- ja
Pohjois-Suomeen. Maakuntien liitot ovat lakisääteisiä
aluekehitysviranomaisia, joiden rooli ohjelmien toteuttamisessa on
keskeinen. Kaikilla maakuntien liitoilla tulee olla oikeus kuulua
seurantakomiteaan ja sen sihteeristöön.
Asetusluonnoksen 26 § valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden
ohjausryhmä jää ”irralliseksi” ja epämääräiseksi. Tarkoitetaanko tällä
ministeriöiden teemojen toteuttamista? Mikäli näin on, on tekstiä
muutettava siten että sana toimenpidekokonaisuus muutetaan muotoon ”
Valtakunnallisten teemojen ohjausryhmä(t)”. Teemojen
edistymistilanteesta on hallintoviranomaisen ja hallinnoivan ministeriön
informoitava myös maakuntien liittoja.
Valtioneuvoston asetus aluekehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus)
Keski-Pohjanmaan liitto esittää, että asetusluonnoksen 11 § OKM:n
toimialan hankkeiden tuen tekstiosuus yhtenäistetään maakunnan
liittojen myöntämän alueellisen kehittämistuen 4 § kanssa. Teksti
tulee kirjoittaa uudelleen muotoon ”OKM:n toimialan
kehittämishankkeiden tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tuki voi ylittää 70 %
enimmäismäärän, jos siihen on erityisiä syitä.
Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja enintään puolet
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Investoinnin
tulee olla välttämätön kehittämishankkeen toteuttamiselle.
Asetusluonnoksen 15 § mukaan tuen saajien on tarvittaessa voitava
osoittaa, että hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta
tarvittava koulutus tai osaaminen. Keski-Pohjanmaan liiton mielestä
koko 15 § on tarpeeton, miten ”riittävä koulutus ja osaaminen”
todetaan, varmistetaan, todistetaan ja perustellaan? Koulutustodistuksin,
työtodistuksin, kokemuksin vai miten? Tuen saaja on velvollinen
toteuttamaan hankkeet siten, että esitetyt tavoitteet toteutuvat. Toteuttaja
on vastuussa tulosten saavuttamisesta (työn vaativuus huomioiden) tai
myönnetty tuki jää saamatta. Voiko rahoittaja arvioida tuen hakijaa
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työntekijöiden osaamisen/koulutuksen riittävyydestä tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Asetusluonnoksen 20 § määritellään tukipäätöksessä ilmenevät asiat.
Kohdassa todetaan mm. ”Päätöksessä on mainittava 11 §:n mukaisen
vähämerkityksisenä tukena myönnetyn tuen määrä eriteltynä kunkin
hankkeeseen osallistuvan osalta”. Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että
hankkeet ovat lähtökohtaisesti avoimia eli kaikilla yrityksillä on oltava
mahdollisuus ilmaista halukkuutensa osallistua hankkeen toteuttamiseen.
Hankepäätöstä tehtäessä ei ole aina tiedossa mitkä yritykset hankkeeseen
tulevat osallistumaan ja siten selvitystä etukäteen ei voida tehdä. Teksti
tulee kirjoittaa muotoon jossa määritellään, että ”hankkeeseen mukaan
tulevien jokaisen yritysten on annettava vähämerkityksisenä tukena
saamansa määrä, eriteltynä kuluvan ja kahden edellisen kalenterivuoden
ajalta”
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien
kustannusten tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus)
Asetusluonnoksen 8 § ja 9 § määrittelevät kertakorvauksen
kustannusmallin laskemisen periaatteet EAKR- hankkeissa.
Kertakorvausmallin tehokkaampi käyttöönotto on perusteltua. KeskiPohjanmaan liiton mielestä asetusluonnoksessa tulisi määritellä
käytettävät prosenttimäärät sanamuodolla enintään 24 (tai 15
prosenttia) prosenttia. Tämä antaisi rahoittajaviranomaiselle
mahdollisuuden myös alittaa maksimiprosenttimäärän. Samaa
sanamuotoa enintään tulisi myös käyttää ESR- hankkeissa.
Lisäyksenä Keski-Pohjanmaan liitto haluaa tuoda esille TEM:n
koulutustilaisuudessa 26.3.2014 Säätytalolla esiin nousseen tulkinnan,
jonka mukaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön
päätökset/lausunnot eivät olisi rahoittajaviranomaisia sitovia.
Kussakin maakunnassa maakunnan yhteistyöryhmä on
työjärjestyksessään delegoinut päätösvaltaa sihteeristölleen
päätösprosessien nopeuttamiseksi asiakkaiden näkökulmat huomioiden.
Se, että maakunnan yhteistyöryhmä delegoi päätösvaltaansa
sihteeristölle, ei saa heikentää sihteeristön päätösvaltaa sitovuuden
suhteen rahoittajaviranomaiseen nähden. Kyseessä on kuitenkin
maakuntien päätösvallassa olevien kehittämisvarojen kohdentaminen
maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Rahoittajaviranomaisen
poikkeaminen sihteeristön päätöksestä esimerkiksi ns. oman tuotannon
hankkeissa aiheuttaisi selkeitä jännitteitä ohjelman toteuttamisessa ja
kumppanuuden noudattamisessa.
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Näillä esityksillä, muutoksilla sekä asetusten poistamisilla KeskiPohjanmaan liiton mielestä asiakasnäkökulma, läheisyysperiaate sekä
ohjelman tuloksekas toiminta varmistetaan.
Maakuntajohtaja selostaa neuvottelutilannetta tarkemmin kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy 8.4.2014 lähetetyn lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi lähetetyn lausunnon.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2030

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 41
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut Keski-Pohjanmaan
Maakuntastrategian, joka sisältää Maakuntasuunnitelman 2030 sekä
Maakuntaohjelman 2014-2017. Maakuntaohjelmasta on tehty myös
ympäristöselostus. Valmistelu on tehty yhteistyössä alueen kuntien,
elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä
järjestöjen kanssa.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman
2014-2017 valmisteluprosessi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) ovat olleet maakuntahallituksen käsittelyssä 17.12.2012 (§ 163),
21.01.2013 (§ 3), 18.2.2013 (§ 16). Maakuntahallitus hyväksyi OAS:n
15.4.2013 (§ 51) ja painotukset 17.6.2013 (§ 87). Maakuntahallitus
hyväksyi luonnokset 17.2.2014 (§ 12) ja päätti asettaa ne nähtäville
18.2.2014-18.03.2014.
Maakunnan kehittämisen asiakirjat pohjautuvat lakiin alueiden
kehittämisestä (1651/2009), asetukseen alueiden kehittämisestä
(1837/2009), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) ja maankäyttöja rakennusasetukseen (895/1999). Valmistelua ohjaa laki ja asetus
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista (200/2005, 347/2005).
Maakuntasuunnitelman tarkoituksena on osoittaa maakunnan tavoitellun
alueellisen kehityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet.
Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siinä
esitetään maakunnan kehittämisen keskeiset tavoitteet ja
kehittämiskokonaisuudet sekä toimenpiteet maakuntasuunnitelmaan
pohjautuen. Maakuntaohjelmaa toteutetaan kaksivuotisen, vuosittain
laadittavan toimeenpanosuunnitelman kautta. Maakunnan alueiden
käyttöä ohjaa maakuntakaava, joka on yleispiirteinen suunnitelma
maakunnan alueiden käytön edellytyksistä ja tavoitteista.
Maakuntaohjelmasta on laadittu SOVA-lain edellyttämä erillinen
ympäristöselostus, jossa kuvataan ohjelman toimenpiteiden vaikutusta
ekologiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen sekä kulttuuriseen ympäristöön.
Ympäristöselostus on laadittu liiton toimesta. Toimenpiteiden arviointi
on tehty yhteistyössä maankäytön suunnittelua ohjaavan MALLItyöryhmän kanssa.
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Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2030 ja Maakuntaohjelman
2014-2017 valmistelu alkoi maakunta- ja kuntapäättäjien seminaarilla
vuoden 2013 alussa. Lakisääteiset osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä nykyisen maakuntaohjelman arviointi tehtiin kevään 2013 aikana.
Asiakirjan tavoitteita ja painotuksia työstettiin nykyisen
maakuntaohjelman teemaryhmien kokouksissa keväällä ja syksyllä 2013
sekä seitsemässä toimialakohtaisessa seminaarissa.
Maakuntahallitukselle ja -valtuustolle sekä maakunnan
yhteistyöryhmälle suunnitelma- ja ohjelmatyötä on esitelty sen eri
vaiheissa.
Sisältöjä viimeisteltiin helmikuussa 2014 toimijoille järjestetyissä
kahdessa seminaarissa. Näissä MDI:n vetämissä tilaisuuksissa
kirkastettiin maakunnan tavoitetilaa sekä kehittämistoimien
tärkeysjärjestystä.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos ja maakuntaohjelmaan
liittyvä ympäristöselostus on ollut julkisesti nähtävillä 18.2-22.3.2014
välisenä aikana. Nähtävillä pito on toteuttanut viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua
lakia (200/2005).
Lausunnon ovat antaneet seuraavat tahot:
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kalajoen kaupunki
Perhon kunta
Kruunupyyn kunta
Kaustisen seutukunta
Toholammin kunta
Vetelin kunta
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Kokkolan kaupunki/ Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Kaustisen Kehitys Oy
Geologian tutkimuskeskus
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14.4.2014/§ 41
Yhteisöklubi Silta/Kosti ry, Keskipohjalaiset Kylät ry
Metsänomistajien liitto, Länsi-Suomi
AKAVA
Maanmittauslaitos
Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelma- 2030 ja maakuntaohjelman
luonnokseen 2014-2017 sekä niihin liittyvään ympäristöselostukseen tuli
yhteensä 23 lausuntoa. Näistä kolmessa oli kommentoitu
ympäristöselostusta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla ja
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ollut
asiakirjoista lausuttavaa. Kiittävän ja yhteistyötä korostavan lausunnon
antoivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Kummallakaan ei ollut asiakirjoista huomautettavaa.
Useammassa lausunnossa sanottiin luonnoksen rakenteen olevan jossain
määrin epälooginen ja käsitteiden olevan päällekkäisiä. Sama tuli
selvästi esille 13.3.2014 toimijoille järjestetyssä (paikalla noin 70 hlöä)
seminaarissa. Sisältöön tuli vähemmän huomautuksia ja ne olivat
enimmäkseen yksittäisiä asioita koskevia kuuluen enemmän vuosittain
tehtävään toimeenpanosuunnitelmaan.
Rakennetta on pyritty selkeyttämään siirtämällä Keskeiset
kehittämisteemat maakuntaohjelmaosiosta maakuntasuunnitelma osioon
ja nimeämällä ne uudelleen keskeisiksi kehittämistavoitteiksi.
Nykyisessä maakuntaohjelmassa on neljä toimintalinjaa (Osaava,
Yrittävä ja elinvoivainen, Hyvinvoiva ja Toimiva) sekä läpileikkaavana
teemana Maaseutu. Toimintalinjojen nimitys on vaihdettu
kehittämisteemaksi, koska uudessa EU-ohjelma-asiakirjassa käytetään
toimintalinjakäsitettä. Näin halutaan välttää sekaannukset.
Maakunnan nykytilaa on kuvattu erilaisilla tilastoilla. Kokkolan
kaupunki esittää lausunnossaan, että Kokkola esitettäisiin erikseen ja
muu maakunta erikseen. Kaustisen seutukunta puolestaan esittää, että
tilastotarkastelussa verrattaisiin Keski-Pohjanmaan maaseutua muihin
Suomen maaseutualueisiin. Edunvalvontajäsenistä Kalajoen kaupunki
ehdottaa, että kaikissa tilastoissa esitettäisiin myös edunvalvontajäsenet.
Näiden toiveiden täyttäminen tiiviisti on todennäköisesti
maakuntaohjelman haastavin osa. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
kautta ohjattavat kehittämisvarat ohjautuvat pääsääntöisesti varsinaisten
jäsenkuntien alueille. Siten myös valitut toimenpiteet kohdistuvat näihin
kuntiin. Maakuntaohjelma on koko maakunnan kehittämistä ohjaava
asiakirja. Näistä syistä on päädytty nykyiseen rakenteeseen.
Palautteen johdosta Älykkään erikoistumisen strategia on siirretty
Osaava Keski-Pohjanmaa osiosta Maakuntaohjelman yleiseen osaan.
Osassa lausunnoista ja 13.3 seminaarissa kansainvälisyyttä esitettiin
nostettavaksi Maaseudun kaltaisesti läpileikkaavaksi teemaksi. Tätä ei
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nähty valmistelussa järkeväksi. Kansainvälisyyttä on haluttu korostaa
Keski-Pohjanmaalle ominaisena piirteenä kokoamalla tavoitteet,
toimenpiteet ja seurantamittarit kehittämisteemoissa erikseen omina
painotuksina. Lisäksi kansainvälisyyden yleisteksti on siirretty
Maakuntaohjelman yleiseen osaan Maaseututeeman ja Älykkään
erikoistumisen strategian perään.
Hyvinvointi kehittämisteeman tekstiä on lyhennetty ja muokattu
vastaamaan muiden kehittämisteemojen tekstiä.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy saatujen lausuntojen pohjalta tehdyt muutokset KeskiPohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2030 ja maakuntaohjelmaan
2014-2017 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostukseen ja
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy laaditun
maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 sekä
maakuntaohjelmaan liittyvän ympäristöselostuksen.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen seuraavin
lisäyksin:
1. sivulle 25 Kansainvälinen Keski-Pohjanmaa lisätään kolmanneksi
kappaleeksi teksti ”Kansainvälisen turismin, kuten muutenkin matkailun,
määrä Keski-Pohjanmaalla on potentiaaliaan vähäisempää. Alueen
matkailun kärjet ovat Kalajoen matkailualue, historiallinen Kokkola
sekä Tankarin majakkasaari, rannikkomatkailu, Metsäpeuranmaan
luontoalue palveluineen sekä Kemoran moottoriurheilurata”.
2. sivulla 25 Maaseudun kehittämisen tavoitteissa yhdistetään
maaseutuasumisen kohdat muotoon maaseutuasumisen edellytysten ja
vetovoimaisuuden kehittäminen sekä lisätään osaamisen kehittäminen ja
jatkojalostuksen lisääminen.
3. sivun 34 kuvan otsikko muutetaan kuulumaan ”Keski-Pohjanmaa
menestyy monella rintamalla”.
Lisäksi todetaan, että Kaustisen kunnan lausunto on saapunut 28.3.2014
ja se on huomioitu.
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JA SEN SIHTEERISTÖN
NIMEÄMINEN OHJELMAKAUDELLE 2014-2020

Maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 § 20
Ohjelmakaudelle 2014-2020 nimettävästä maakunnan yhteistyöryhmästä
ja sen sihteeristöstä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014 § 24-28).
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja
sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovitusta varten maakunnan
yhteistyöryhmä.
Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Yhteistyöryhmän jäsenet
asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.
Maakunnan yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat
organisaatiot
3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten
ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä
vastaavia järjestöjä.
Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmän puheenjohtajan, jonka tulee
olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö sekä yhteistyöryhmässä
olevien tahojenehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla
yhteistyöryhmän jäseniä.
Maakunnan yhteistyöryhmälle nimetään rakennerahastovaroja ja muuta
tukea myöntävien viranomaisista koostuva sihteeristö. Sihteeristön
nimeää maakunnan yhteistyöryhmä siten, että siten että tukea myöntävät
viranomaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi.
Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-,
esittely- ja täytäntöönpanotehtävät.
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kokoonpanosta on käyty
alustavaa keskustelua kuluvan kauden sihteeristössä 14.3. 2014
sihteeristön kuntaedustajat ottivat esille, että kuntaedustajilla olisi
sihteeristössä jatkossa pysyvän asiantuntijan rooli, vaikka heitä ei uuden
lainsäädännön mukaan varsinaisiksi sihteeristön jäseniksi voitaisikaan
nimetä.
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Yhteistyöryhmän alustavaksi kokoonpanoksi on suunniteltu seuraavaa:
Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Kokkolan kaupunki
2 edustaja
Kannuksen kaupunki
1 edustaja
Kaustisen seutukunta
1 edustaja
Keski-Pohjanmaan liitto 2 edustajaa
Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Keski-Suomen ELY (RR-ELY)
1 edustaja
Pohjanmaan ELY
1 edustaja
Etelä-Pohjanmaan ELY
1 edustaja
Tekes
1 edustaja
AVI?
1 edustaja
Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä
ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
1 edustaja
MTK Keski-Pohjanmaa
1 edustaja
Pohjanmaan kauppakamari
1 edustaja
SAK, AKAVA, STTK
1 kiertävä edustaja
Kansalaisjärjestöt
1 kiertävä edustaja
Keski-Pohjanmaan liitto tulee esittämään ao. tahoille pyynnön esittää
edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat maakunnan
yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän kokoonpanon vahvistaa
maakuntahallitus.
Alustava esitys yhteistyöryhmän sihteeristön kokoonpanoksi:
Keski-Pohjanmaan liitto
4 edustajaa
ELY-keskukset
4 edustajaa
- Keski-Suomen ELY-keskus (RR-ELY)
- Pohjanmaan ELY-keskus
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Sekä yhteistyöryhmään että sen sihteeristön kokouksiin pyydetään
tarvittaessa asiakohtaisia asiantuntijoita.
Puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä käy asiaan liittyvän
keskustelun, sekä merkitsee tiedoksi.
Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi MYRrin lakisääteiset tehtävät sekä
alustavat esitykset kokoonpanoiksi. Edellä esitettyyn lisäyksenä esillä oli
myös TE-toimisto valtiotahon edustajana.
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Alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa nostettiin esille seuraavaa:
Jukka Ylikarjula totesi strategisuuden ja viranomaisroolin nousseen
entistä keskeisemmäksi MYR työskentelyssä (viranomaisvastuu).
Mervi Järkkälä esitti, että voitaisiinko Kauppakamarille esitetty paikka
olla muodossa Kauppakamari/EK.
Timo Rajaniemi ja Jaakko Kosonen esittivät, että molemmilla
AKAVAlla ja STTK:lla olisi oma edustajanpaikka MYRrissä.
Jouni Jyrinki toi esille, että nykykaudella joukot on otettu laajasti
mukaan MYR työskentelyyn ja mm. sosiaalipartnereiden yhteistyö on
ollut toimivaa.
Marita Mutka jätti kampustoimijoiden (Yliopistokeskus Chydenius,
Centria ammattikorkeakoulu, K-P:n koulutusyhtymä, Ketek) yhteisen
vetoomuksen olla jatkossakin pysyvän asiantuntijan roolissa MYRrissä.
Jukka Hillukkala toi esille Kaustisen seutukunnan jättämän johtoryhmän
päätöksen (25.3.2014), jossa esitetään MYR kokoonpanoon kahta
edustajapaikkaa Kaustisen seutukunnalle ja läsnäolo- ja puheoikeutta
pysyvänä asiantuntijana myös sihteeristön kokouksissa.
Kaj Lyyski totesi TE-toimiston kytkemisen MYR työskentelyyn
välttämättömäksi. Myös ELY-keskuksen maaseutupuolen edustusta hän
piti ehdottoman tärkeänä MYRrissä.
Marko Muotio nosti esille sihteeristön kokoonpanon ja Keski-Suomen
ELYn roolin merkittävän tehtäväkentän vastuullisena RR-ELYnä.
Jukka Ylikarjula hahmotti, että jatkovalmistelussa mm. koulutus- ja
tutkimusorganisaatiot voisivat muodostaa yhden asiantuntijuuskentän
MYR kokoonpanossa ja sosiaali- ja terveyspalvelut toisen ja
mahdollisesti teollisuus kolmannen.
Tuija Puumala totesi kyseessä olevan ns. positiivisen ongelman, kun
MYR työskentelyä arvostetaan ja siinä halutaan olla mukana. Liitto
jatkaa valmistelua käydyn keskustelun pohjalta.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi sekä
jatkovalmisteltavaksi edelleen maakuntahallituksen käsittelyä varten.
---
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Maakuntahallitus 14.4.2014 § 42
Maakuntajohtajan ehdotus:
1. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän MYR
kokoonpanon seuraavaksi sekä pyytää ao. tahoja nimeämään
edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat maakunnan
yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän lopullisen kokoonpanon
vahvistaa maakuntahallitus seuraavassa kokouksessa.
Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan liitto

2 edustajaa
1 edustaja
2 edustajaa
2 edustajaa

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat
organisaatiot
Keski-Suomen ELY (RR-ELY)
ELY:t yhteensä
Pohjanmaan ELY
4 edustajaa
Etelä-Pohjanmaan ELY
Tekes
1 edustaja
AVI
1 edustaja
TE-toimisto
1 edustaja
Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten
ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä
vastaavia järjestöjä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
1 edustaja
MTK Keski-Pohjanmaa
1 edustaja
Pohjanmaan kauppakamari
1 edustaja
SAK
1 edustaja
AKAVA
1 edustaja
STTK
1 edustaja
Kansalaisjärjestöt
1 kiertävä edustaja
Pysyviksi asiantuntijaedustajiksi nimetään
aluevaikutusorganisaatioiden edustus kiertävällä periaatteella
Koulutus- ja kehittämistoimijat
2 kiertävä edustaja
(AMK, yliopistokeskus, amm.koulutus, tutkimuslaitokset)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat
1 kiertävä edustaja
Teollisuusyritykset
1 kiertävä edustaja
Leader-ryhmät
1 kiertävä edustaja
Maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus
sihteeristön puheenjohtajistolla, maakuntahallituksen
puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla.
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Kokouksen kuluessa maakuntajohtaja veti ehdotuksensa MYR:n
sihteeristön valinnasta (kohta 2) pois.
Päätös:
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti seuraavin
täydennyksin: ELY-keskukset yhteensä 4 edustajaa, TE-toimisto 1
edustaja sekä pysyväksi asiantuntijaedustajaksi Leader toimintaryhmien
kiertävän edustuksen.
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VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 17.2.2014 § 22
Kuntalain mukaan kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän
toimintakertomuksesta on säädetty kuntalain 69 §:ssä. Sen mukaan
toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 28.11.2012 vuosien 2013-2015 talous- ja
toimintasuunnitelman ja vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2013 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Vuoden 2013 talousarviosuunnitelma:
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 666 435 euroa
1 723 385 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut
1 256 700 euroa
Tuet ja avustukset
327 024 euroa
Muut toimintatuotot,
82 711 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 928 200 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 438 700 euroa
Hankkeet
362 985 euroa
Talousarvion alijäämä -57 450 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

300 500 euroa
901 085 euroa

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2013
Toimintatuotot
1 748 071,35 euroa, josta
- kuntaosuudet vars. toimintaan
1 256 700,00 euroa/ 72 %
- tuet ja avustukset
311 744,01 euroa/ 18 %
- muut tuotot
179 627,34 euroa/ 10 %
- sisäiset tuotot
36 538,29 euroa
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Toimintakulut
Rahoitustuotot ja -kulut

1 797 796,35euroa/104,3 %
313,18 euroa/-62,6 %

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Lakisääteinen toiminta
1 031 868,83 €
Muu kehittämistoiminta
422 322,60 €
Hankkeet
349 17,23 €
Toimintamäärärahojen toteuma
Henkilöstökulujen toteuma

335 614,81euroa/ 111,7 %
937 687,08 euroa/ 100 %

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa alijäämää yhteensä -49 411,82 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 265 102,33 euroa.
Peruspääoma 31.12.2013 oli 481 340 euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittaan.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen vastuualueittain ja
hankkeittain.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2013 tilikauden tulos -49 411,82 euroa katetaan
edellisten vuosien ylijäämästä.
2. hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Tarkastuslautakunta 6.3.2014 § 3
Vuoden 2013 tilinpäätöstä esittelevät maakuntajohtaja ja
hallintopäällikkö
Esitys:
Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen esittelyn tässä vaiheessa
tiedoksi.
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätöksen esittelyn
tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 24.3.2014 § 9
Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava
valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja
asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat
havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut
vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä
asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei
voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava
tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuk-sesta
asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.
Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan
valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset
antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää
vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut
tilintarkastuskertomuksen vuoden 2013 tilintarkastuksesta 24.3.2014.
Kertomukseen ei sisälly muistutuksia.
Esitys:. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen
perusteella maakuntavaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta
2013 vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään tili- ja
vastuuvapaus tilikaudelta 2013.
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24.3.2014 § 9
28.3.2014 § 13
14.4.2014/§ 43
Päätös:
Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen 28.3.2014
pidettävässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 28.3.2014
Esitys:.
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2013 ja esittää sen perusteella maakuntavaltuustolle, että
tilinpäätös vuodelta 2013 vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään tilija vastuuvapaus tilikaudella 2013.
Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päätti
esittää maakuntavaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2013 vahvistetaan
ja tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2013.
Maakuntahallitus 14.4.2014 § 43
Lakisääteisen toiminnan menot ylittivät valtuuston talousarviossa
toiminnalle päättämät menomäärärahat 103 668,83 euroa ja
tulomäärärahat 86 608,95 euroa, joten nettomeno ylittyi 17 059,83
euroa. Muun toiminnan talousarvioon varatut tulomäärärahat ylittyivät ja
menomäärärahat alittuivat. Liiton hallinnoimille hankkeille varatuista
määrärahoista jäi käyttämättä 320 039,77 euroa eli 47,8 %.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013
tiedoksi
2. esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy lakisääteisen toiminnan
menomäärärahojen ylityksen 103 557,83 euroa ja tulomäärärahojen
ylityksen 86 608,95 euroa, nettomenoylitys 17 059,83 euroa.
--Päätös:
Hallitus hyväksyi yksimielisesti maakuntajohtajan ehdotuksen. Hallitus
toteaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013
sisältävän seuraavan virheen: Liiton taseen mainitaan virheellisesti
sisältävän pitkäaikaisen KP-Cobra Invest Oy:lle annetun korollisen
lainan. Kyseessä on koroton antolaina.
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14.4.2014/§ 44

SÄÄNNÖLLISEN VALTIOPÄIVÄTOIMINNAN 150-VUOTISJUHLAVUOSI
KESKI-POHJANMAALLA

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 44
Keski-Pohjanmaalla muistettiin säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150vuotisjuhlavuotta keski-pohjanmaalaisesta näkökulmasta. Esiin
nostettiin valtiopäivillä saavutettujen asioiden merkityksellisyyttä KeskiPohjanmaalle. Keski-Pohjanmaan liitto vastasi alueella järjestettävien
tapahtumien koordinoinnista. Teemaviikon tapahtumat Kokkolassa
tavoittivat yli 500 henkeä.
Maakunnallinen teemaviikko toteutettiin 31.3.-6.4.2014.
Tähtihetkiä! -Keski-Pohjanmaa politiikan ytimessä -juhlaseminaari
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma oli estynyt saapumaan
tilaisuuteen. Hänen avustajansa ilmoitti asiasta aamulla klo 7.30. Hänen
oli tarkoitus tuoda tilaisuuteen eduskunnan tervehdys ja pitää
avajaispuhe. Puheenvuoron hänen sijaansa käyttivät Bjarne Kallis ja
Jukka Ylikarjula. FT Pekka Kauppala kertoi Halkokarin taistelun
merkityksestä Krimin sodan aikana Suomen suuriruhtinaskunnan
autonomian nousulle. Professori Jari Ojala puhui aiheesta ”Talous ja
pelisäännöt muutoksessa: valtiopäivät ja Keski-Pohjanmaa”. FT Rainer
Smedman kertoi aikaisemmista keskipohjalaisista valtiopäivämiehistä.
FT Thomas Slotte kertoi kemianteollisuus kehittymisestä Kokkolassa.
Seminaari päättyi paneelikeskusteluun aiheesta ”Poliittisten päätösten
vaikutus Keski-Pohjanmaalle”. Keskustelijoina olivat Mika Lintilä,
Pekka Vilkuna, Tuomo Puumala, Esko Ahonen ja Päivi Laajala.
Paneelin puheenjohtajana toimi Hannele Haanpää-Holappa YLE Keskipohjanmaasta.
Näppäripelimannit –kansanmusiikkiyhtye esiintyi kahvitauolla. Tauolla
kuultiin kantaesitys ”Slotten Kallen säätyvaltiopäivät” Mauno Järvelän
säveltämänä ja Ville Kankaan sovittamana.
Seminaariin osallistui yhteensä yli 150 henkilöä.
Opastetut kiertoajelut Kokkolan satamaan 3.4.2014
Kokkolan satama osallistui teemaviikkoon järjestämällä kaksi opastettua
linja-autokierrosta satama-alueelle. Oppaana toimi kehityspäällikkö
Jyrki Roukala. Kiertoajelulle osallistui yhteensä 70 henkilöä.
”Satama ennen ja nyt” esittelypiste oli nähtävillä Kokkolan
kaupungintalolla teemaviikon ajan.
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Kokkolan kaupungin kirjastossa on teemaviikosta alkaen neljän
viikon ajan esillä eduskunnan kirjaston posterinäyttely, jonka aiheena on
"Lakia, työtä, rauhaa, valoa - 150 vuotta säännöllistä
valtiopäivätoimintaa Suomessa".
Valtiopäivätanssiaiset ja Keski-Pohjanmaan liiton 20-vuotis juhlat
4.4.2014
Tanssiaiset toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja
opiskelijajärjestö Copsan kanssa. Keski-Pohjanmaan liiton 20vuotisjuhlat liitettiin tanssiaisiin suunnittelutyön jo käynnistyttyä.
Tuolloin oli sovittu siitä, että tanssiaiset ovat maksulliset ja Copsa hoitaa
kaikki käytännönjärjestelyt ja saa työlleen palkaksi pitää pääsylipputulot.
Tanssiaisiin osallistui yli 100 henkilöä.
Tulevaisuuskeskustelu MediaCaféssa 5.4.2014
Keskustelijoina paikalla olivat teollisuutta edustava toimitusjohtaja
Jarmo Herronen, koulutuksen puolestapuhuja johtaja Tanja Risikko sekä
alueen yrittäjyyden puolesta Antti Porko. He käsittelivät keskustelussaan
Keski-Pohjanmaan tulevaisuutta kilpailukyvyn näkökulmasta. Hyvän
elämän eväistä keskustelemassa olivat Jussi Moila Kokkolan teatterilta,
kansanmusiikin professori Hannu Saha sekä hyvinvointiyrittäjyyttä
edustava toimitusjohtaja Marja-Liisa Hiironen. Keskustelua ohjasi
toimittaja Kirsi Niemi-Virtanen. Tilaisuudessa esiintyi KeskiPohjanmaan konservatorion opiskelijoista koottu orkesteri Musta
Gneissi ja Maailman Värit. Tulevaisuuteen Tapahtumassa myös
palkitaan alueen lukioille teemasta järjestetyn kirjoituskilpailun voittajat.
Konservatorio vastasi tapahtuman musiikkiesityksistä. Yhteistyössä
olivat mukana Kokkolan kaupunki, Keskipohjanmaa lehti ja
yliopistokeskus.
Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.
Teema viikon päättivät Kaustisella järjestetyt Valtiopäivä 150
vuotta -juhlaravit 6.4.2014.
Ravien avauksen suoritti kansanedustaja, Suomen Hippos ry:n
hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä. Ravien yhteydessä
K.H.Renlundin museo luovutti ravikuningas Amorin kärryt Kaustisen
Nikulan raviradalle näyttelyyn. Raveissa oli Keski-Pohjanmaan liiton,
Kaustisen seutukunnan, MTK Keski-Pohjanmaan ja Kaustisen kunnan
juhlalähdöt. Yleisöä oli paikalla yli 1200 henkeä.
Teemaviikolla järjestettiin myös muuta ohjelmaa eri toimijoiden ja
maakunnan kuntien toimesta, joista raportoidaan myöhemmin.
Kokonaisuutena teemaviikon puitteissa järjestetyt tapahtumat saivat
valtavasti huomiota mediassa.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.
Kannuksessa Valtiopäivät 150 vuotta teemaviikolla järjestetyt
tapahtumat;
- maanantaina 31.3.2014 Valtiopäivämiehet Kannuksesta näyttelyn
avajaiset 22 henkilöä
- Oskari Tokoi -museo ja näyttely olivat avoinna 31.3. - 6.4. ja tuona
aikana näyttelyssä kävi 155 henkilöä ja museossa n. 70 henkilöä
- lauantai 5.4.2014 Valtiopäivämies Sahlgrenin haudalla oli 12
henkilöä ja Työväentalolla klo 13 alkavaan seminaariin osallistui 72
henkilöä.
Yhteensä tapahtumissa kävi 331 henkilöä.
Päätös:
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.
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14.4.2014/§ 45

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 43
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 15.3-11.4.2014
2. Lähetetty 12.3.2014 lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
kaivoslain perusteella Kalvinit Oy:n Kaivospiirille Koivu kaivoksen
lopettamista koskevan vakuuden määräämisestä.
3. Annettu lausunto 18.2.2014 Sosiaali- ja terveysministeriölle
Webropolin kautta Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun
lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta
4. Lähetetty 19.3.2014 lausunto Kannuksen kaupungille
kokonaiskaavaehdotuksesta
5. Lähetetty lausunto 17.3.2014 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan
litiumprovinssin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
6. Lähetetty lausunto 18.3.2014 sisäasiainministeriölle Pelastustoimen
aluejaosta
7. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 24.3.2014 ja 28.3.2014
8. Lähetetty lausunto 2.4.2014 Keski-Suomen liitolle Keski-Suomi
strategiasta
9. Lähetetty 2.4.2014 lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Suomi
kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050
10. Lähetetty 2.4.2014 lausunto Pohjois-Pohjanmaan liitolle PohjoisPohjanmaa; Nuorten maakunta
11. Teollisuuden palvelut esiselvitys –hankkeen loppuraportti
12. Yritysinfo –kanava, esiselvityshankkeen loppuraportti
13. Kokkolan kaupunginvaltuusto on valinnut Anne Rasin tilalle
maakuntavaltuustoon Roy Sabelin.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
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14.4.2014/§ 46

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

Maakuntahallitus 14.4.2014 § 46
Anne Rasi Kokkolasta on muuttanut pois alueelta ja hänen tilalleen tulee
maakuntavaltuuston valita uusi henkilö tarkastuslautakunnan
varajäseneksi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle , että valtuusto myöntää
Anne Rasille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä valitsee
tilalle uuden varajäsenen.
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 40-45
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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