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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 49
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Itäniemen ja Anneli
Kentalan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Elina Itäniemen
ja Jarmo Rasmuksen valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA VUOSINA 2017-2018

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 50
Hallintosäännön 86 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
valtuusto toisin päätä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 51
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi se, joka on saanut suuravaksi eniten ääniä, ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas.
Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali
toimitetaan suhteellisena.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat soveltuvin
osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan
sekä varapuheenjohtajat toimikaudelle 2017-2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SEKÄ
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
VUOSILLE 2017-2018

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 52
Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntahallitukseen valitaan 11
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty,
ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus.
Kunnalla joka on kuntayhtymässä osajäsenenä, on oikeus osallistua
päätöksentekoon vain sen toiminnan osalta, jota jäsenyys koskee.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Maakuntahallitusta valittaessa on otettava huomioon myös laki naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee
sen puolesta sopimukset.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2017-2018, ja
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI SEKÄ
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
VUOSILLE 2017-2018

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 53
Kuntalain 14 luvussa on määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta
kunnassa. Kuntalain 64 §:n mukaan em. säännökset ovat osin voimassa
kuntayhtymässä.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta;
5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksessa on sovittu, että
kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta. Hallintosäännön mukaan
tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi KeskiPohjanmaan liitolle tarkastuslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 2017-2018

Maakuntahallitus 12.6.2017 § 54
Kuntalain 108 §:n Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua
Yleisenä tapana on vakiintunut kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
myös sanomalehdissä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat soveltuvin
osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun ja
liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa valita ne
lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2040 JA
MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 100
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017. Vuoden 2017 aikana valmistellaan maakuntaohjelma
vuosille 2018-2021.
Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi on tehty päättyvän
maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi yhteistyössä PohjoisSuomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
kanssa. Ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting) teetetty arviointi
valmistui lokakuun 2016 lopussa. Laajan kyselyn ja pohja-aineiston
lisäksi on kussakin maakunnassa haastateltu alueellisia avainhenkilöitä,
sekä toteutettu työpaja kohdennetulle ryhmälle. Työssä arvioitiin,
minkälaisia vaikutuksia nykyisillä maakuntaohjelmilla on saatu
aikaiseksi, nostettiin esille tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita
sekä myös ravisteltiin maakuntia ”ulos poteroistaan” ja uuteen
ajatteluun.
Uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu polkaistaan KeskiPohjanmaalla virallisesti käyntiin jo vuoden 2016 puolella
käynnistämällä OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja SOVA
prosessit. Tammikuussa 2017 tullaan järjestämään ensimmäinen
skenaariotyöpaja. TEM ohjeistaa maakuntaohjelman laadintaa
tarkemmin loppuvuodesta 2016. Hyvää pohjatyötä alueella on jo
meneillään mm. Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 työn kautta.
Uusi maakuntaohjelma tulee kytkeytymään osaksi uuden 2019 aloittavan
maakunnan maakuntastrategiaa.
Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja
Myös työ- ja elinkeinoministeriö jalkautuu alueille järjestämällä
kussakin maakunnassa Alueiden vahvuuksien analysointityöpajat. KeskiPohjanmaan tilaisuus pidetään Centria ammattikorkeakoulun
auditoriossa keskiviikkona 30.11. klo 9.00-12.00. Alueen keskeiset
toimijat (maakuntahallitus mukaan lukien) on kutsuttu tilaisuuteen.
TEMin työpajakierroksen tavoitteena on kirkastaa maakunnan keskeiset
vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen
kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa
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vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin sekä kartoittaa
yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Saatua tietoa
hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa.
Nykyisen maakuntaohjelman teemaryhmät kokoontuvat vielä vuoden
2016 aikana seuraavasti:
25.11. Toimiva K-P
28.11. Hyvinvoiva K-P
29.11. Maaseutu
2.12. Yrittävä K-P
7.12. Työllisyys
8.12 Osaava K-P
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski esitteli kokouksessa maakuntaohjelman
2014-2017 arvioinnin keskeiset tulokset.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj. Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
--Maakuntahallitus 19.6.2017 § 55
Keski-Pohjanmaan liitto on päivittämässä vuonna 2014 hyväksyttyä
maakuntastrategiaa, joka on tehty maakunnan kehittämisen strategiseksi
asiakirjaksi. Maakuntastrategia on sisältänyt maakuntasuunnitelman
vuoteen 2030 saakka sekä maakuntasuunnitelmaa konkreettisemman,
maakunnan kehittämisen keskeisiä linjauksia ja tavoitteita sekä
hankkeita kuvaavan nelivuotisen maakuntaohjelman vuosille 2014 2017.
Nyt päivitetään maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 sekä
maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Strategiaprosessissa noudatetaan
voimassa olevaa aluekehityslainsäädäntöä sekä TEM:n antamaa erillistä
ohjetta maakuntaohjelmien laadinnasta. Maakuntasuunnitelman ja ohjelman laatimisprosessia ohjaavat maakuntahallituksen vahvistama
lakisääteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä edellisen
maakuntaohjelman arvioinnista saadut tulokset ja kehittämissuositukset.
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Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen
valmistelu käynnistyi sidosryhmille suunnatulla skenaariotyöpajalla
10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin maaliskuussa
maakuntaohjelman työryhmissä, joissa hahmoteltiin maakuntaohjelman
päätavoitteet ja keskeiset teemat vuoteen 2021.
Skenaariotyöpajan tulokset ja maakuntaohjelman pääteemat olivat myös
työryhmien kommentoitavana MAPGETS-ympäristössä maaliskuun
ajan. Kehittämistavoitteita sekä visiota on tarkennettu huhtikuussa
teollisuuden ja yrityselämän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä
maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa huhti-toukokuussa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 rakentuu
kolmen kehittämisteeman (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus)
sekä niitä läpileikkaavien teemojen (maaseutu, kansainvälisyys,
vetovoima) ympärille. Kattavana visiona on hyvinvoiva kasvun
maakunta, jota kohti kehittämistoimenpiteet suunnataan.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun rinnalla toteutetaan
SOVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joka valmistuu
samaan aikaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kanssa. SOVAprosessia ohjaamaan on perustettu työryhmä, jossa on mukana
ympäristöviranomaisen edustaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos toimitetaan
vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle MAKO-työryhmille ja
sidosryhmille maakuntahallituksen kokouksen jälkeen. Lain mukainen
kuulemis- ja lausuntokierros järjestetään syksyllä 2017, jonka jälkeen
maakuntasuunnitelma ja -ohjelma viedään maakuntahallituksen ja
maakuntavaltuuston käsittelyyn. Hyväksytty maakuntasuunnitelma ja ohjelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön joulukuussa 2017.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen.
Hallituksen jäsenRaimo Haapalehto saapui asian käsittelyn aikana,
klo 9.35.
Päätös:
Hallitus merkitsi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun
tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja
maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen tiedoksi.
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Strategiapäällikkö Marita Mutka poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen, klo 10.00.
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POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE JA LOGISTIIKKASTRATEGIA

Maakuntahallitus 22.8.2016 § 68
Pohjois-Suomen maakuntien liitot, Ely-keskukset ja Liikennevirasto
ovat käynnistäneet Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian
valmistelun. Työn ensimmäisessä vaiheessa on koottu lähtöaineistoja ja
valmisteltu lähtökohtia ja alustavia tavoitteita varsinaiselle
strategiatyölle. Ensimmäinen vaihe on raportoitu esiselvitykseksi.
Varsinainen Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on
suunniteltu toteutettavaksi toisessa vaiheessa. Strategiassa kuvataan
vaikutuksiltaan ylimaakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset
toimenpiteet ja hankkeet. Keskeisiksi asioiksi on tunnistettu mm. tie-,
rata-, vesiväylien ja lentoliikenteen palvelutaso sekä joukkoliikenne,
digitalisaatio ja logistiikan solmukohdat ja niiden roolit. Maankäyttöä ja
liikennejärjestelmää tarkastellaan maakuntakaavoitukseen perustuvana
erillisselvityksenä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian tilaajat ovat Lapin
liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan
liitto, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä
Liikennevirasto. Työn toisen vaiheen on tarkoitus alkaa välittömästi, kun
tilaajat ovat hyväksyneet ensimmäisen vaiheen tuotokset ja tehneet
tarvittavat päätökset 2. vaiheen toteuttamisesta. Strategia-asiakirja on
tarkoitus hyväksyä kesällä 2017, mutta Pohjois-Suomen
liikennejärjestelmätyö on luonteeltaan jatkuvaa. Valmistuessaan PohjoisSuomen yhteinen liikenne- ja logistiikkastrategia toimii
ylimaakunnallisena strategiana maakuntakohtaisten liikennejärjestelmien
tarkistamistyössä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian toteuttajaksi ja
sidosryhmien kanssa käytävän laaja-alaisen vuoropuhelun koordinoijaksi
tarvitaan asiantuntijakonsultti. Toteuttajaksi on suunniteltu Ramboll
Finland Oy Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen puitesopimuksen
mukaan ja sen mukaisin ehdoin. Työn ohjauksesta vastaa PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkaryhmä sekä laajempi ohjausryhmä.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian
kokonaiskustannusarvio on 55 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioon
sisältyy asiantuntijakonsultin projektin johto, valmistelu- ja
vuorovaikutustoimenpiteet sekä erillisselvitys Pohjois-Suomen
maankäytöstä ja liikennejärjestelmästä. Tilaajien ja tuottajan kesken
laaditaan tarkempi sopimus.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toisen vaiheen kustannukset jaetaan vastaavalla tavalla kuin
ensimmäisessä vaiheessa. Tämän mukaan valtion organisaatiot maksavat
puolet ja maakunnan liitot toisen puolen. Maakunnan liittojen
kustannusosuus jaetaan liittojen kesken vuoden 2015 lopun väkilukujen
suhteessa ja vuoden 2016 maakuntajaolla.
Kustannusosuudet Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian
toteutuksen konsulttityöstä ovat seuraavat:
Keski-Pohjanmaan liitto: 2 582 euroa (4,69 %)
Kainuun liitto: 2 817 euroa (5,12 %)
Lapin liitto: 6 764 euroa (12,30 %)
Pohjois-Pohjanmaan liitto: 15 337 euroa (27,89 %)
valtio: yhteensä 27 500 euroa (50 %)
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy
1. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 1. vaiheen
esiselvityksen.
2. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian toisen vaiheen
toimenpiteiden toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n ja osallistua
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian kustannuksiin
esitetyn kustannusjaon mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 24.4.2017 § 32
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkastrategian II vaiheen käynnistämisen ja
työn toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n. Strategian valmistelua esiteltiin
hallitukselle 14.11.2016 ja hallitus kävi evästyskeskustelun luonnoksen
kehittämiseksi.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa keskitytään
maakuntarajat ylittäviin asioihin, joissa Pohjois-Suomen erityispiirteet
näkyvät selvimmin. Strategiassa myös määritellään liikenteen ja
logistiikan tulevat kehittämislinjaukset sekä tärkeimmät
hankekokonaisuudet Pohjois-Suomen näkökulmasta.
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Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työryhmä (KeskiPohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liitot, PohjoisPohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset sekä Liikennevirasto) pyytää
11.4.2017 valmistuneesta strategia-asiakirjaluonnoksesta KeskiPohjanmaan liiton hallituksen lausuntoa.
Keski-Pohjanmaan alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous
pidetään 19.4.2017 Kokouksessa käsitellään asiaa ja jäsenten kannanotot
esitellään maakuntahallitukselle.
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia tulee hyväksyttäväksi
Keski-Pohjanmaan osalta kesäkuun maakuntahallitukseen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus lausuntonaan hyväksyy Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategian asiakirjaluonnoksen viimeisteltäväksi
hyväksymismenettelyyn.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 19.6.2017 § 56
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on laadittu kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin liikenteen ja logistiikan
muutoksista johtuvia haasteita ja mahdollisuuksia pohjoisen Suomen
kannalta. Ensimmäisen vaiheen tuotoksen perusteella työn toisessa
vaiheessa laadittiin Pohjois-Suomen yhteinen liikenne- ja
logistiikkastrategia alueen omien tavoitteiden pohjalta. Lisäksi
määriteltiin liikenteen ja logistiikan tulevat kehittämislinjaukset sekä
tärkeimmät hankekokonaisuudet koko Pohjois-Suomen näkökulmasta.
Strategiatyön tilaajina ovat toimineet Keski-Pohjanmaan liitto, Kainuun
liitto, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lapin ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskukset sekä Liikennevirasto. Konsulttina
strategiatyössä on toiminut Ramboll Finland Oy.
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkastrategian II vaiheen käynnistämisen ja
työn toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n. Strategian valmistelua esiteltiin
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hallitukselle 14.11.2016 ja hallitus kävi evästyskeskustelun luonnoksen
kehittämiseksi. 24.4.2017 hallitus lausuntonaan hyväksyi
strategialuonnoksen viimeisteltäväksi hyväksymismenettelyyn.
Strategia on viimeistelty maakunnan liittojen hallitusten lausuntojen
pohjalta ja ohjausryhmän kommenttien perusteella. Loppuseminaari
pidetään hyväksymismenettelyjen jälkeen elokuussa 2017.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategian.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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EU:N KOHEESIOPOLITIIKAN 2021- KANSALLINEN VALMISTELU

Maakuntahallitus 19.6.2017 §
EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa valmistellaan parhaillaan osana EU:n
tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä vuodesta 2021 alkaen. Tulevat
rahoituskehysneuvottelut tulevat olemaan poikkeukselliset johtuen IsoBritannian erosta unionista sekä ajankohtaisista turvallisuuteen ja
muuttoliikkeeseen liittyvistä syistä. Iso-Britannian ero aiheuttaa
merkittäviä alentamispaineita EU:n rahoituskehykseen. Lisäksi
muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen kohdistettujen osuuksien EU:n
budjetista voidaan ennakoida kasvavan.
Valtioneuvoston kanslia on valmistellut 4.5.2017 eduskunnan
käsittelyyn E-kirjeenä annetun muistion (VNEUS2017-00276) Suomen
vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–.
Koheesiopolitiikan osalta muistiossa otetaan kantaa, jonka mukaan
koheesiorahoituksen osuuden EU-rahoituskehyksessä tulee alentua.
Lisäksi Suomi esittää muuttoliikkeen aiheuttamien kustannuksien
kirjaamista koheesiopolitiikan sisälle, mikä tarkoittaa merkittävää uutta
kustannuserää koheesiopolitiikalle. Maatalouspolitiikan osalta Suomi
tavoittelee mahdollisimman korkeaa saantoa. Puolustusyhteistyön
kanavoitavan rahoituksen määrän kasvattamiseen suhtaudutaan
myönteisesti.
Muistion kirjaukset jättävät epäselväksi, koskettaako kanta
koheesiorahoituksen leikkauksesta myös kansallista politiikkaa.
Kirjauksessa tulee tarkentaa, että kanta koheesiorahoituksen
leikkauksesta koskettaa koheesiomaiden rahoitusta, ei kansallista
politiikkaa. Huomion arvoista on, että koheesiopolitiikka on ainoa
politiikkalohko, johon esitetään leikkausta. Menojen
uudelleenkohdennukset voidaan kuitenkin toteuttaa eri tavoin.
Muistiossa ei esitetä eikä analysoida vaihtoehtoisia malleja.
Koheesiopolitiikan rahoituslinjausten alueellisista vaikutuksista ei ole
esitetty arviota.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat pyynnöstä toimittaneet
Talousvaliokunnan kokouksen 8.6.2017 käsittelyyn
asiantuntijalausunnon liittyen eduskunnan käsittelyyn E-kirjeenä
annettuun muistioon (VNEUS2017-00276). Asiantuntijalausunnossa
todetaan, että: ”Suomen maakunnat ovat korostaneet koheesiopolitiikan
olevan EU:n keskeinen taloudellisen kasvun instrumentti, ja linjaus
koheesiovarojen supistamisesta olisi ristiriidassa hallitusohjelman EUtavoitteiden ja hallituksen kasvutavoitteiden kanssa. Itä- ja PohjoisSuomen maakunnat muistuttavat, että leikkaukset kohdistuisivat
Suomessa raskaimmin Itä- ja Pohjois-Suomeen, jonka erityishaasteisiin
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EU on koheesiorahoitusta painottanut ja jota Suomen hallitus tulevan
kauden koheesiotavoitteissaan edelleen painottaa.”
Asiantuntijalausunnossa tuodaan myös esille, että muistiossa todetaan
Suomen syrjäinen sijainti, harva asutus ja pitkät etäisyydet, ja
tavoitteeksi asetetaan Itä- ja Pohjois-Suomelle erittäin tärkeän pohjoisen
harvan asutuksen tuen jatkaminen. Tämän tavoitteen tueksi Itä-ja
Pohjois-Suomen maakunnat tilasivat OECD:ltä tutkimuksen Euroopan
pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kehityspotentiaalista ja –
haasteista. Kevättalvella julkistettu tutkimus korostaa mm.
luonnonvarojen, luontoarvojen, arktisuuden, osaamisen, toimivien
rakenteiden ja Venäjä-yhteistyön tarjoamaa kehityspotentiaalia. OECD
toteaa koheesiopolitiikan keinojen, kuten älykkään erikoistumisen,
sopivan juuri tämän kaltaisille alueille, joilla se myös tuottaa parhaiten
tuloksia.
Suomen koheesiopolitiikan kuluvan kauden rahoituksesta lähes 70 %
kohdentuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. EU-rahoituskehysten leikkausten
kohdentaminen kansallisesti koheesiopolitiikkaan johtaisi
rakennerahastovarojen merkittäviin leikkauksiin nimenomaan Itä- ja
Pohjois-Suomessa. Hallitusohjelman mukaan Suomen syrjäinen sijainti
ja harva asutus on otettava huomioon koheesiopolitiikassa. Hallituksen
EU-vaikuttamisstrategiassa 2017 todetaan, että EU:n koheesiopolitiikan
uudistamiseen vaikutetaan vuosina 2017–2019 tavoitteena, että Itä- ja
Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityisasema ja muut Suomen
erityispiirteet, kuten Itämeri, arktisuus ja Venäjän raja-alue huomioidaan
uudistuksessa. Linjauksen tulee näkyä tosiasiallisesti
koheesiorahoituksen tavoittelemisena ao. asioihin. Itä- ja PohjoisSuomen harvaan asuttujen alueiden erityistuki on kuluvalla kaudella
vain 300 milj. €, kun Suomen kokonaissaanto on n. 1,5 mrd. €. Itä- ja
Pohjois-Suomeen kohdistuva rahoitus on pääasiassa kehittyneiden
alueiden rahoitusta, jossa Suomen saanto on n. 1 mrd. €.
Asiantuntijalausunnossa todetaan myös, että: ”Suomen maakunnat ovat
huolissaan myös E-kirjeessä esitetystä vaatimattomasta tavoitetasosta
Suomen EU-rahoituksen - ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen –
saannon suhteen. VNK:n valmistelun lähtökohta on, että Suomen
nettomaksuasema ei saa heikentyä. Maakunnat muistuttavat, että
nettomaksuasemaa voidaan parantaa myös Suomen saantoa
kasvattamalla, ei vain EU-budjettia leikkaamalla. Suomen tulee asettaa
neuvottelutavoitteensa siten, että Suomessa maakuntien
rakennerahoitussaanto ei ainakaan alene nykyisestä. Koheesiopolitiikan
sisällä tähän suuntaan voidaan edetä suuntaamalla rahoitusta nykyisiltä
koheesiomailta enemmän kehittyneiden maiden sisäisten kehityserojen
tasoittamiseen.”
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Suomen on otettava tavoitteeksi koheesiopolitiikan kokonaissaannon
maksimointi, jotta aluekehittämisen jatkuvuus voidaan taata. Suomen
maakunnat ovat ottaneet yhteisesti kantaa asiaan 4.5.2016.
Kannanotto leikkausten kohdistamisesta koheesiopolitiikkaan
kansallisesti on myös liian aikainen: budjettikehyksen taso ja leikkausten
määrä eivät ole tiedossa. Lisäksi rakennerahastovarat kohdennetaan
Suomessa ensisijaisesti kestävän talouskasvun, työllisyyden ja
osaamisen tukemiseen, joita rahoituskehyksellä tulee jatkossakin tukea.
Talouskasvuun ja työllisyyteen vaikutetaan nopeimmin ja tehokkaimmin
koheesiopolitiikan keinoilla, jotka parhaimmillaan voivat myös edistää
tutkimusrahoituksen käyttöön saamista.
Asiantuntijalausunnossaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät
myös, että ”E-kirjelmään lisätään maininta maakuntauudistuksesta, joka
mahdollistaa EU-rahoituksen vahvemman kytkennän maakunnan
strategiaan sekä eri rahastojen ja kansallisten toimien integroidun
toimeenpanon maakunnassa.”. Sekä OECD tutkimuksessaan, että EUkomissio linjauksissaan korostavat EU:n koheesiorahoituksen
kytkemistä kansalliseen aluekehittämiseen, jotta rahoituksen
vaikuttavuus paranee. EU edellyttää jäsenmailta myös rakenteellisia
muutoksia mm. hallinnon tehostamiseksi.
Valtioneuvoston muistiossa esitetään myös muuttoliikkeen aiheuttamien
kustannusten kirjaamista koheesiopolitiikan sisälle sekä
puolustusyhteistyöhön kanavoitavan rahoituksen määrän kasvattamista.
Tämä tarkoittaa merkittävää uutta kustannuserää koheesiopolitiikalle,
minkä kanssa esitys koheesiopolitiikan osuuden alentamisesta EUbudjetissa on ristiriidassa. Asiantuntijalausunnossa todetaan, että:
”Maahanmuuttoon (pakolaiset) liittyviä tavoitteita EU:n tulee edistää
asettamalla ehdollisuuksia rakennerahastovarojen myöntämiseen
jäsenmaille, jotka eivät riittävästi toteuta unionin yhteisiä linjauksia.
Maahanmuuttokysymyksiä ja pakolaisongelman hoitoa ei pidä nostaa
koheesiopolitiikan allokaatiokriteeriksi. Koheesiorahaa ei myöskään
tulisi suunnata kuin ääritapauksissa äkillisiin tarpeisiin laittoman
maahanmuuton hoitamiseen.”
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun kannanoton.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
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VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta, kehittämisosio

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 58
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
3.2. Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Toteuttamisaika:
1.6.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 448 781 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely/myönteiset
MYR sihteeristö 18.5.2017 § 12
MYR 1.6.2017
Hankekokonaisuuteen, kehittämishankkeen 448 781 euroa ja
investointihankkeen 220 000 euroa, kokonaiskustannukset ovat yhteensä
668 781 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen
kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä.
Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka
päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista. EU:n energia- ja
ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden
liikenteen tuottamien päästöjen pienentäminen on sekä
energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen
tärkeää. Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden
edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot)
mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset
vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan optimointiin.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Hankkeen välittömänä tavoitteena on edistää, kokeilla ja ottaa käyttöön
vähähiilisiä ratkaisuja logistiikka-alalla parantaen alueellamme olemassa
olevan liiketoiminnan kannattavuutta, sekä synnyttää uutta
liiketoimintaa. Tavoitteena on kehittää uusia IoT-verkkoja hyödyntävä
geneerinen palvelualusta kuljetusten energiatehokkuuden edistämiseksi,
sekä yhteiskunnan eri sektoreiden (teollisuus, liikenne, julkinen ja
yksityinen palvelusektori sekä kotitaloudet) palvelemiseksi.
Hankkeessa pilotoidaan palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla
(liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja yksityinen
palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia
tehostamalla. Hankkeen myötä kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan
30-60 % nykyisestä tasosta.
Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1) Logistiikan vähähiilisyyden edistämisen ”parhaiden keinojen,
työkalujen ja käytäntöjen” kartoitus, kokeilut ja selvitys yhdessä
osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa (Kehittämisosio)
2) Pienimuotoisia käytännön teknologiakokeiluja omissa TKIympäristöissä ja näiden pohjalta kenttäolosuhteissa tehtäviä pilotteja
(kohdan 1 perusteella), sekä niihin liittyvät tulosten hyödynnettävyyden
tarkastelut ja taloudelliset vertailut perinteiseen toteutustapaan
(Kehittämisosio)
3) Pilotteihin liittyvien laite-, ohjelmisto- yms. palveluiden hankintojen
toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen suunnittelutarpeet
(Investointiosio)
Mitä muutosta hankeella halutaan saada aikaan?
Hankkeen päämääränä on tuottaa uutta kokeelliseen tutkimukseen
perustuvaa tietoa ja uutta osaamista energiatehokkuuteen, erityisesti
vähähiilisen logistiikan hyödyntämiseen liittyen (kehittämisosio).
Hankkeessa vahvistetaan alueen tutkimus- ja innovaatioympäristöä
käytännönläheisillä kenttäkokeilla (investointiosio).
Tutkimusympäristöjä laajennetaan nykyisestä laboratoriolaajuudesta
kentälle koko aluetta hyödyttäväksi tutkimusekosysteemiksi, sisältäen
tutkimuksen ja alueen elinkeinoelämän yksityisen ja julkisen puolen
toimijoiden yhteisiä kokeiluympäristöjä. Piloteissa tutkitaan uusia
innovaatioita ennen niiden laajempaa kaupallistamista eli laajemman
mittakaavan riskipitoisia kaupallisia toteutuksia.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Keski-Pohjanmaan, erityisesti Kokkolan alueella toimivat alan pkyritykset ja julkinen sektori, sekä uutta liiketoimintaa alueelle
suunnittelevat yritykset.
Määrälliset tavoitteet
Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden ti aiemmasta versiosta
merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen
tai materiaalin
Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demostraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin
osallistuneet yritykset
Yrityksissä säästetty energiaa
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Mitä hankkeen jälkeen?
Hankkeen tulokset ovat osallistuvien yritysten, alueen elinkeinoelämän
ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä hankkeen aikana ja sen
päättymisen jälkeen. Tavoitteena on, että alueen yritykset hyötyvät
hankkeesta siten, että voivat toiminnassaan huomioida mahdolliset
tulevat lainsäädännölliset ja strategiset muutokset, sekä kiristyvän
kilpailun asettavat vaatimukset myös pitkällä aikavälillä taaten
toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen säilymisen alueellamme.
Tavoitteena on, että hankkeessa toteutettavat pilotoinnit edesauttavat
digitalisaation, energiatehokkaan ja vähähiilisen toiminnan käyttöön
ottoa alueellamme, ja toimivat pioneereinä sekä kansallisesti että
kansainvälisesti.
Kehittämisosion kokonaistoteuttamisajan kokonaiskustannusarvio
palkkakustannukset
ostopalvelut
kustannukset
flat rate
yhteensä

301 274
70 200
5 000
72 307
448 781 €

Rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
336 586
75 %
Kosek/kuntarahoitus
44 878
10 %
muu julkinen
22 439
5%
yksityinen rahoitus
44 878
10 %
yhteensä
448 781 €
Hankearviointiryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen
arvioinnin, sekä arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 26.4.2017 ja esittää
hanketta rahoitettavaksi.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
- Hanke tukee energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&ktoimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi
ja kaupallistamiseksi.
- Hankkeessa tuotetaan uutta kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa
tietoa ja uutta osaamista alueelle.
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Hankkeessa toteutettavan kehitystyön seurauksena parannetaan
kuljetusten energiatehokkuutta, vähennetään
kasvihuonekaasupäästöjä sekä parannetaan alueen olemassa olevan
liiketoiminnan kannattavuutta ja luodaan edellytyksiä myös uuden
liiketoiminnan syntymiselle.
tukee kansallisia ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteita.

Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy
1. VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta, kehittämishankkeen
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
195 790 euroa, kuitenkin enintään 75 % 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 kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta, investointiosio

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 59
Hakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
3.2. Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Toteuttamisaika:
1.6.2017-31.12.2018
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 220 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely/myönteiset päätökset
MYR sihteeristö 18.5.2017 § 12
MYR 1.6.2017 § 8
Hankekokonaisuus koostuu kehittämis- ja investointiosioista.
Kehittämishankkeen ja investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat
yhteensä 668 781 €.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Investointiosio on kiinteä osa toteutettavaa kehittämishanketta ja sen
tavoitteet ovat yhtenevät kehittämishankkeen kanssa.
Vaste-hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1) Logistiikan vähähiilisyyden edistämisen ”parhaiden keinojen,
työkalujen ja käytäntöjen” kartoitus, kokeilut ja selvitys yhdessä
osallistuvien yritysten ja osatoteuttajien kanssa (Kehittämisosio)
2) Pienimuotoisia käytännön teknologiakokeiluja omissa TKIympäristöissä ja näiden pohjalta kenttäolosuhteissa tehtäviä pilotteja
(kohdan 1 perusteella), sekä niihin liittyvät tulosten hyödynnettävyyden
tarkastelut ja taloudelliset vertailut perinteiseen toteutustapaan
(Kehittämisosio)
3) Pilotteihin liittyvien laite-, ohjelmisto- yms. palveluiden hankintojen
toteutus ja käyttöönotto, sekä muut toteutuksen suunnittelutarpeet
(Investointiosio)
Investointihankkeessa toteutetaan kehittämishankkeen kannalta
välttämättömät kone- ja laitehankinnat.
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Investointiosion tarkennetut toimenpiteet:
1. Pilottien suunnittelu ja sopimustekniset asiat
2. Laitehankinnat (kilpailutukset sisältävät tarjouspyynnöt, vertailut ja
tilaukset)
3. Tarvittavat asennustyöt kentällä (älysensorit)
4. Palvelualustan, IoT-verkon ja älysensorisovellusten rakentaminen ja
toteutus kentälle
Investointiosion kokonaiskustannusarvio (€)
Ostopalvelut
30 000
kone- ja laiteinvestoinnit
190 000
yhteensä
220 000
Investointiosion rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
154 000
Kosek Oy/kuntaraha
22 000
muu julkinen/tuensaajan omarahoitus
11 000
yksityinen rahoitus
33 000
yhteensä
220 000

70 %
10 %
5%
15 %

Perustelu myönteiselle rahoituspäätösesitykselle: Investointiosio on
kiinteä osa kehittämishanketta, ja välttämätön kehittämishankkeen
tavoitteiden toteuttamiselle.
Hankearviointiryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen
arvioinnin, sekä arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 26.4.2017
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy
1. VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta, investointihankkeen
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
119 000 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 kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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SERVIISI, tki-hanke, uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja
älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen pk-yrityksissä
kehittämisosio

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 60
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistaminen
Toteuttamisaika:
1.6.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 430 990 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely/myönteiset lausunnot
MYR sihteeristö 18.5.2017 § 14
MYR 1.6.2017 §9
Kuntarahapäätökset
Kaustisen seutukunta 16.5.2017
Kosek Oy 11.5.2017
Kannus 6.6.2017
Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosioista.
Hankekokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 649 990 €.
Investointiosio 219 000 €, kehittämisosio 430 990 €.
Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet ovat Suomessa erinomaiset,
mutta hyödyntämisaste on vielä erittäin matala. Myös robotiikan alalla
on tapahtunut valtavasti kehitystä viime vuosina, mutta Suomi on
edelleen häntäpäässä tämän kehityksen hyödyntämisessä
yrityksissä tarvetta erityisesti kevyelle robotiikalle (robotit hinnaltaan
edullisia).

Hanke on valmisteltu yhteistyössä alueen valmistavan teollisuuden
avainyritysten, sekä KPEDU:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvat
yritykset näkevät tarpeellisena, että alueella toimivilla
kehittäjäorganisaatioilla on riittävää osaamista mm. uuden sukupolven
robotiikkaan ja digitalisaatioon liittyvien teknologioiden soveltamisessa,
sekä demonstroimisessa yrityksille. Robotiikka ja älykäs automaatio
ovat keskeisiä elementtejä digitalisaation avulla tapahtuvan
kilpailukyvyn kasvattamisessa.
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Tavoitteet ja sisältö
Hankkeen välittömänä tavoitteena on pienentää digitalisaatioon-, uuden
sukupolven robotiikkaan-, sekä älykkääseen automaatioon liittyviä
kilpailukyky- ja osaamispuutteita alueen pk- yrityksissä tuottamalla ja
välittämällä tietoa, sekä demonstroimalla ja simuloimalla niiden avulla
saavutettavia hyötyjä.
Toisena keskeisenä tavoitteena on etsiä ja tutkia uusia innovatiivisia
tapoja ja ratkaisuja hyödyntää digitalisaatiota-, uuden sukupolven
robotiikkaa-, sekä kehittynyttä automaatiota alueen pk-yrityksissä.
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. käsityövaltaisten työprosessien
uudistamista tavalla, jotka perinteisellä robotiikalla ja automaatiolla ei
ole ollut mahdollista.
Kolmantena tavoitteena on luoda digitalisaation-, uuden sukupolven
robotiikan- ja älykkään automaation sovellusten tutkimukseen-,
kehittämiseen-, ja koulututukseen soveltuva mobiili kehitys- ja
innovaatioympäristö. Se tarkoittaa helposti siirrettäviä ja
asiakasyritysten prosesseihin demonstrointia ja pilotointia varten
integroitavia laitteita ja järjestelmiä, sekä eri partneriorganisaatioiden ja
yhteistyökumppaneiden olemassa olevien kehitysympäristöjen, laitteiden
ja osaamisen joustavaa ja kustannustehokasta hyödyntämistä.
Neljäntenä tavoitteena on luoda ja testata ketterä palvelukonsepti, jossa
demonstraatiot ja pilotoinnit tapahtuvat mobiileilla (siirrettävillä)
laitteilla yrityksen tiloissa todellisilla tuotteilla osana yrityksen
avainprosesseja ja joiden avulla aktivoidaan ja tuetaan yritysten
teknologiainvestointeja
Viidentenä tavoitteena on lanseerata tietokoneavusteinen simulointi
osaksi palvelukonseptia. Simulointityökalun avulla tavoitteena on
mallintaa ja todentaa teknologiainvestoinneilla saavutettavat hyödyt,
kuten syntyvä kapasiteetti, tilantarve, takaisinmaksuaikatieto jne.
investointipäätöksen tueksi, tai vastaavasti virheinvestointien
ehkäisemiseksi.
Kuudentena tavoitteena on synnyttää alueen pk-yrityksille uutta
liiketoimintaa ja osaamista, joka perustuu digitalisaation tarjoamien
teknisten ratkaisuiden ja uusien toimintamallien soveltamiseen sekä
niiden avulla tuotettuihin asiakashyötyihin. Hanke tukee toiminta-alueen
kasvuhakuista yritystoimintaa ja luo valmiuksia uusien
innovaatiolähtöisten referenssiratkaisujen ja palvelumallien kaupalliseen
hyödyntämiseen.
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Hankkeen uutuusarvo
Hankkeen tuloksena syntyy digitalisaation-, uuden sukupolven
robotiikan- ja älykkään automaation sovellusten tutkimukseen-,
kehittämiseen ja koulututukseen soveltuva mobiili kehitysympäristö,
sekä palvelukonsepti, jossa demonstraatiot ja pilotoinnit tapahtuvat
mobiileilla (siirrettävillä) laitteilla yrityksen tiloissa todellisilla tuotteilla
osana yrityksen avainprosesseja. Tällä hankkeella Centrian
sovelluskehitys ja tutkimuslaboratorio laajennetaan yrityksiin ja kentälle.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen
osallistuvien tahojen (yritykset, Centria Ammattikorkeakoulu)
toimintaan. Pääkohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan alueella toimivat
tuotannolliset yritykset, alueen koulutus ja kehittäjäorganisaatioiden
automaatio ja robotiikka-alan asiantuntijat.
Määrälliset tavoitteet
Yritykset, jotka kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun
tuotteen markkinoille (tuote uusi markkinoilla)
Yritykset, jotka kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun
tuotteen markkinoille (tuote uusi yritykselle)
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i -toiminnan tai t&k&i yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa
Yritykset, joihin syntyy uusiutuviin energiaratkaisuihin tai
vähähiilisyyden tukemiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa
Start-up yritykset, joilla on merkittävät valmiudet uuden tuotteen,
palvelun tai tuotantomenetelmän kehittämiseen
Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteuttamat uudet
sovellukset
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen
osallistuneet yritykset
Mitä hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeessa syntyviä tuloksia ja luotavaa innovaatioinfrastruktuuria
tullaan hyödyntämään alueen koulutus ja kehitysorganisaatioiden, sekä
yritysten toiminnassa sen päättymisen jälkeen. Tuloksena syntyvä
palvelukonsepti tuotteistetaan ja integroidaan osaksi Centria
Ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa, sekä siitä tuotetaan
koulutussisältöjä. Projektissa toteuttavat yrityspilotoinnit edesauttavat
digitalisaatiokehitystä kaikissa osallistujaorganisaatioissa ja kasvattavat
alueen yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä osaamista.
Kokonaiskustannusarvio (€)
Palkkakustannukset
335 475
ostopalvelut
15 000
Flat rate 24%
80 515
yhteensä
430 990
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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323 242
43 100
43 098
21 550
430 990 €

Perustelu myönteiselle rahoituspäätösesitykselle:
Hanke tukee pk-yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus-, ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hanke tuottaa yrityksille
demonstraatioita ja tietoa konkreettisista digitalisaatiota hyödyntävistä
ratkaisuista niiden kilpailukyvyn parantamiseksi.
Hankkeessa kehitetään samalla uusimman robotti-, automaatio- ja
simulointitekniikan tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuria, joka
palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen
keskeisesti liittyvää tutkimus- ja yrityskehitystoimintaa.
Hanke tukee toiminta-alueen kasvuhakuista yritystoimintaa ja luo
valmiuksia uusien innovaatiolähtöisten referenssiratkaisujen ja
palvelumallien kaupalliseen hyödyntämiseen.
Hankearviointiryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen
arvioinnin, sekä arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 15.5.2017.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy
1. SERVIISI, tki-hanke, uuden sukupolven vuorovaikutteisen
robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen KeskiPohjanmaan alueen pk-yrityksissä
osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
x) 258 624 euroa, pitää olla 193 945 euroa, kuitenkin enintään 75 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen
jatkorahoitukseen EAKR- ja valtion rahoituksella vuoden 2019
rahoitussuunnitelman mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan
liiton käyttöön irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke
etenee hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--x) Hallintolain mukainen kirjoitusvirheen korjaaminen (§ 50).
20.6.2017/Merja Mäkivirta
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SERVIISI, investointihanke, uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja
älykkään automaation hyödyntäminen keski-pohjanmaan alueen pk-yrityksissä

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 61
Päähakija:
Ohjelma:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistaminen
Toteuttamisaika:
1.6.2017-31.12.2019
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 219 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittely
MYR sihteeristö 18.5.2017 § 15
MYR 1.6.2017 § 10
Kuntarahapäätökset
Kaustisen seutukunta 16.5.2017
Kosek Oy 11.5.2017
Kannus 6.6.2017
Kehittämishankkeen ja investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat
yhteensä 649 990 €.
Tavoitteet ja keskeinen sisältö
Investointihanke on kiinteä osa kehittämishanketta, ja sen tavoitteet ovat
yhtenevät kehittämishankkeen tavoitteiden kanssa.
Investointihankkeessa toteutetaan kehittämishankkeen toteutumisen
kannalta välttämättömät kone- ja laiteinvestoinnit.
Hankkeessa hyödynnetään ensisijaisesti Centria-ammattikorkeakoulun
tutkimus ja koulutusympäristöä ja aikaisemmin hankittuja laitteistoja ja
ohjelmistoja, KPEDU:n Aikuisopiston koulutuskonepajan
robottijärjestelmiä, JEDU:n siirrettävää hitsausrobottilaitteistoa
(ostopalvelut), sekä muiden yhteistyökumppaneiden soveltuvia tutkimus
ja kehitysympäristöjä. Tarvittavat laitteet projektin toteutukseen ja
yrityksissä tapahtuvaan tutkimukseen, demonstrointiin ja pilotointiin
hankitaan alla olevan luettelon mukaisesti.
Alustava suunnitelma hankinnoista (investointiosio):
o tutkimusympäristön kehittäminen (Centria)
o siirrettävä käsivarsirobotti Universal UR 10-tai vastaava
o siihen tarvittavat tarttujat, kuormantunnistusanturit ja varusteet
o mobiilirobottialusta MIR
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siihen tarvittavat lataus ja muut oheislaitteet
simulointiohjelmistot
tietokoneet ja pientarvikkeet
alustan sisäiset ja ulkopuolista ympäristötietoa (mm. turvallisuus)
tuottavat sensorit

Lisäksi investointiosio tulee sisältämään pilottien suunnittelusta ja
asennustöistä aiheutuvat kiinteät kustannukset (mm. sähkötyöt).
Investointiosion kustannusarvio (€)
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Kone- ja laitehankinnat
yhteensä

31 000
188 000
219 000

Investointiosion rahoitussuunnitelma (€)
EAKR ja valtio
153 300 70 %
kuntarahoitus
32 851 15 %
muu julkinen rahoitus
21 900 10 %
yksityinen rahoitus
10 949 5 %
yhteensä
219 000
Perustelu: Investointiosio on kiinteä osa kehittämishanketta, ja
välttämätön kehittämishankkeen tavoitteiden toteuttamiselle.
Hankearviointiryhmä on tehnyt valintaperusteiden toteutumisen
arvioinnin, sekä arvioinut ja pisteyttänyt hankkeen 15.5.2017
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy
1. SERVIISI, investointihanke, uuden sukupolven vuorovaikutteisen
robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen KeskiPohjanmaan alueen pk-yrityksissä osarahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
164 250 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuoden 2019 rahoitussuunnitelman
mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön
irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
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KESKI-POHJANMAAN LIITON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 62
Keski-Pohjanmaan liitossa on 2016-2017 kehitetty henkilöstön
yhteistoimintaa, sisäistä johtamista, työnkuvauksia sekä kehitys- ja
tavoitekeskusteluja. Maakuntahallituksen 31.10.2016 § 95 päätöksen
mukaisesti on myös suoritettu henkilöstön työn vaativuuden ja
palkkauksen arviointeja. Muun henkilöstön, poislukien johtajat,
palkkauksesta on tehty päätökset.
Palkkajärjestelmän osalta on todettu tarvetta Kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen mukaisen työn vaativuuden arviointi- ja
palkkajärjestelmän systematisointiin. Vuoden 2017 alusta on aloittanut
uusi YT-ryhmä, jonka ohessa toimii palkkatyöryhmä. Suositusten ja
maakuntaliittojen parhaiden mallien pohjalta on laadittu ”KeskiPohjanmaan liiton palkkausjärjestelmäohje”, joka on esitelty
toimistokokouksessa 12.6.2017 ja käsitelty johtoryhmässä myös
12.6.2017.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy liiton palkkausjärjestelmäohjeen vuosille
2017-2018.
Ohjetta toteutetaan 1.7.2017 alkaen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Aluesuunnittelupäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen, klo 10.40.
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ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 63
Aluesuunnittelijan nimike muutettiin aluesuunnittelupäälliköksi 1.1.2017
lukien. Tässä yhteydessä ei tehty muutosta toimesta viraksi.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain soveltamisen nojalla
aluesuunnittelupäällikön tehtäväkuvassa on mm. kaavoitusvastuu ja
lukuisten lakien soveltamista ja täytäntöönpanoa, joten asema tulisi olla
viranhaltija. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 14 §:n mukaan
maakuntahallitus päättää viran ja toimen perustamisesta,
lakkauttamisesta ja virkanimikkeen muutoksesta.
Janna Räisänen on antanut kirjallisen suostumuksensa työsuhteen
muuttamiseksi virkasuhteeksi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus muuttaa aluesuunnittelupäällikön työsuhteen
virkasuhteeksi 1.7.2017 alkaen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSOPIMUSTEN JATKAMINEN

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 64
Keski-Pohjanmaan liitossa on kaksi määräaikaista työsopimusta, joiden
työn luonne ja tarpeellisuus on maakuntaliiton lakisääteisten tehtävien ja
rakennerahastotoiminnan välittävän viranomaisen vastuiden ja resurssien
kannalta olennainen.
Kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan työsopimus on voimassa
1.8.2016 – 31.7.2017. Kehittämissuunnittelijan työsopimussuhteinen
toimi on liiton pitkäaikaisia toimia. Teija Tuunila toimii mm.
työllisyyskokeilun projektipäällikkönä sekä lukuisten EU-hankkeiden
valvojana, ja tehtävän hoitamiseen on pysyvä tarve.
Marita Mutka on palkattu vuodeksi 2017 liittoon strategiapäälliköksi ja
hän on virkavapaalla yliopistokeskuksen vakinaisesta työstä. Mutka
vastaa maakuntaohjelman laadinnasta, on mukana
rakennerahastohankkeissa sekä valittu maakuntauudistuksen
aluekehityksen palvelujen vastuuvalmistelijaksi jatkuen vuodelle 2018.
Työsopimusten jatkuvuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon mm.
seuraavia asioita:
- liitto on EU-rakennerahastohankkeiden välittävä viranomainen,
rahoitettavana on laaja hankekokonaisuus ja liiton henkilöstöresurssit
on todettu hallintoviranomaisen arvioinnissa riskienhallinnan
kannalta minimitasoisiksi,
- ESR-rahoituksen hallinnointi on siirtymässä Ely-keskuksilta
maakunnille ja neuvotteluja käydään maakuntaliiton koordinoimana,
- uudesta EU-ohjelmakaudesta 2021- käydään neuvotteluja
maakuntaliittojen koordinoimana,
- vaikka maakunta- ja sote-uudistus ei toteutuisikaan esitetyllä tavalla,
liiton viranomaisresurssit on turvattava, ja näihin toimiin on pysyvä
tarve niin nykylakien kuin tulevien maku-lakien nojalla,
- henkilöt ovat päteviä ja osaavia, joten työsopimukset olisi
perusteltua jatkaa toistaiseksi voimassaolevina.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy
1. kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan 31.7.2017 päättyvän
työsopimuksen jatkuvan toistaiseksi voimassaolevana,
2. strategiapäällikkö Marita Mutkan työsopimuksen muuttamisen
toistaiseksi voimassaolevaksi,
3. molempien uudet työsopimukset nykyisten sopimusten mukaisten
palkkausten tasoilla.
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Hallituksen jäsen Anneli Kentala saapui asian käsittelyn aikana,
klo 10.50.
Maakuntahallituksen jäsen Sakari Typpö esitti, että kohdan 2. osalta asia
palautetaan uudelleen valmisteluun ja toimi laitetaan julkiseen hakuun.
Typön esitystä ei kannatettu.
Maakuntahallituksen jäsen Kajsa Kouvo poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana, klo 11.15.
Päätös:
Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
---
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Maakuntahallitus 6/2017 19.6.2017/§ 65
65 §

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN TOIMEENPANO

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 65
Maakunta- ja sote-uudistus on osittain uudessa tilanteessa Sipilän
hallituksen mahdollisen eroamisen vuoksi. Päälait (maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, ym.) ovat kuitenkin eduskunnan
käsittelyssä, joten mikäli uusi hallitusohjelma ei olennaisesti tuo uutta,
lakien arvioidaan vahvistuvan syksyn aikana. Päälakien osalta
lähiviikkoina julkistetaan mm. perustuslakivaliokunnan lausunnot, jotka
ovat olennaisia maku- ja sotelakien säätämiseksi.
Kansallisen maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon näkökulmasta
olennaisia ovat mm. seuraavat ajankohtaiset asiat:
1. Lukuisia erillislakeja on hallituksen HE-esityksinä viimeisteltävänä
eduskunnalle annettavaksi (mm. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki,
sote-lakeja). Lakiesitykset ovat jo olleet lausunnolla.
2. Parhaillaan on lausunnolla erillislakeina mm. maakuntauudistuksen
erillislait (MakuII-lakipaketti), Luova-laki, kasvupalvelulakeja, sotelakeja ja asetuksia, ym.
3. Valtakunnalliset palvelukeskusyhtiöt (tilakeskus, ICT-palvelukeskus,
Tahe-keskus) ovat perustettu taikka perusteilla valtioneuvosten
päätösten mukaisesti.
4. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanosta ja valmistelun
rahoituksesta vuoden 2017 osalta hallituksen päätökset. Muutoksen
toteutusta varten on asetettu lukuisia työryhmiä ja maakuntien
yhteisiä muutostilaisuuksia on viikoittain.
5. Päälait tulevat voimaan arviolta 1.10.2017, johon saakka
maakuntaliitolla on valmisteluvaiheen viranomaistoiminnan
koordinaatiovastuu ja valtionavustusten hallinnointivastuu.
6. Tulevien maakuntien rahoituksesta on valtiovarainministeriö laatinut
koelaskelmia ja lisäksi maakuntaliitot ovat tilanneet Perlacon Oy:ltä
kunta- ja maakuntalaskelmat.
Keski-Pohjanmaan osalta valmistelutilanne on seuraava:
1. Toimeenpanon organisointi on päätetty. Väliaikaishallinto on
asetettu ja lisäksi on nimetty toimialueiden muutosjohtajat ja
palvelukokonaisuuksien vastuuvalmistelijat. Keski-Pohjanmaan
liiton osalta em. vakansseissa ovat maakuntajohtaja,
aluesuunnittelupäällikkö ja strategiapäällikkö.
2. Muutoshenkilöstön työajan resursoinnit ovat parhaillaan
määriteltävänä siten, että jokaisen osalta laaditaan työaikasopimus,
jossa määritellään luovuttavan organisaation tehtävät ja makutehtävät.
3. Ajankohtainen asia on sote-valinnanvapauskokeiluihin
hakeutuminen ja mahdollisten maakunnan omien yhtiöiden
perustaminen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maakuntahallitus on 31.10.2016 § 95 päättänyt esivalmisteluvaiheen
johtamisen työvastuista maakuntaliiton johtamisen osalta. Päätös on
voimassa 30.6.2017 saakka. Esivalmisteluvaiheen jatkumisen vuoksi
päätöstä on tarpeen jatkaa. Maakuntajohtajan osalta
maakuntauudistuksen valmistelu on tarkoittanut noin 1/3 työaikapanosta
ja uudessa tilanteessa esi- ja väliaikaishallinnon vaiheessa työpanosta
arvioidaan tarvittavan 1/2 - 2/3 kokonaistyöajasta ajalla 8/2017 - kevät
2018. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin työaikasopimuksessa.
Maakuntahallituksen 31.10.2016 § 95 päätöksen mukaisesti
maakuntajohtajalle on maksettu 5 % henkilökohtaista lisää
muutosjohtajan tehtävistä ja kehittämisjohtajalle 400 euroa
henkilökohtaista vastuulisää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen,
Perlaconin kunta- ja maakuntalaskelmat sekä annetut lakilausunnot
tiedoksi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. maakuntajohtajan 5 % vastuulisän (palkanlisä) jatkumisen enintään
30.6.2018 saakka. Maakuntavalmistelun tehtäviin liittyvä kirjallinen
työaikasopimus tuodaan elo-syyskuussa maakuntahallitukseen
vahvistettavaksi.
2. kehittämisjohtajan maakuntajohtajan sijaistamisvastuu (palkanlisä)
on 400 euroa/kk tehtäväkohtaisesta palkasta, mikäli sijaistaminen on
alle 50 % ja 10 % mikäli sijaistaminen yli 50 %, 30.6.2018 saakka.
Kehittämisjohtajan sijaistamisen tarkempi tehtäväkuvaus
vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja
kehittämisjohtajan allekirjoituksin.
Hallituksen jäsen Arto Pihlajamaa poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 11.45-12.00.
Maakuntajohtaja Ylikarjula ja kehittämisjohtaja Lyyski poistuvat
kokouksesta puheenjohtajan esittämän asian käsittelyn ja päätöksen teon
ajaksi.
Hallituksen jäsen Sakari Typpö poistui kokouksesta 1. kohdan esittelyn
ajaksi.
Maakuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui
kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 12.00.
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Päätös:
Hallitus
1. merkitsi maakuntauudistuksen ajankohtaistilanteen, Perlaconin
kunta- ja maakuntalaskelmat sekä annetut lakilausunnot tiedoksi.
2. yksimielisesi hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen
3. hallitus yksimielisesti päätti, että kehittämisjohtajan tehtäväkuvaus
tuodaan maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2017

19.6.2017/§ 66

66 §

Sivu
179

SYKSYN 2017 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 66
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen syksyn 2017 kokoukset ehdotetaan pidettäviksi
seuraavasti:
Kokoukset maanantaisin
16.8.2017 (ns. vanha hallitus)
4.9.2017
2.10.2017
6.11.2017
11.12.2017
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 24.8.2017 ja
23.11.2017.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 67
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.5.-6.6.2017
- hankintapäätös/LTE 4G-reititin/hallintopäällikkö
- Open Days tapahtumaan 2017/osallistumine- maakuntauudistuksen aluekehityspalveluiden asiantuntijaryhmän
jäsenet
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 13.5.-9.6.2017
Lähetetty 17.5.2017 Lestijärven kunnalle lausunto ToholampiLestijärven tuulivoimapuisto
Lähetetty 17.5.2017 Toholammin kunnalle lausunto ToholampiLestijärven tuulivoimapuisto
Matkaraportti/Elina Itäniemi/ AER:n yleiskokous Sankt Pölten, Itävalta,
31.5.-1.6.2017
Maakuntajohtaja pitää ns. vanhat lomat pois ajalla 26.-30.6.2017.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi 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 49 – 61, 66-67
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 62-65
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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