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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 39
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Sakari
Typön.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Sakari Typön.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 40
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan
edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan jos hallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi..
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa
eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia.
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 23.4.2015
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät
muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole
estettä ja päättää panna ne täytäntöön;
- Kalajoen kaupungin eroaminen Keski-Pohjanmaan liiton
osajäsenyydestä
- maakuntahallituksen jäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan nimeäminen vuosille 2015-2016
- arviointikertomus vuodelta 2014
- vuoden 2014 tilinpäätös
- Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laatiminen
- liiton toimintasääntöjen päivittäminen
- KP Cobra Invest Oy:n laina Keski-Pohjanmaan liitolta
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2015

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 41
Maakuntavaltuusto on 23.4.2015 nimennyt maakuntahallituksen, jonka
toimikausi kestää kevään 2017 kuntavaalien jälkeen arviolta elokuuhun
2017 saakka. Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa esitellään
maakuntaliiton toiminta ja keskeiset tavoitteet.
Keski-Pohjanmaan liiton toimintaa ohjaavat normiperustan lisäksi eri
hallinnonalojen suunnitelmat, maakuntien yhteistyöasiakirjat sekä
Keski-Pohjanmaan alueen ja liiton suunnitelmat. Keskeiset oman
toiminnan tavoitteet on määritelty seuraavissa asiakirjoissa:
- Perussopimus ja hallintosääntö
- Maakuntastrategia (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma), alueelliset
osastrategiat ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
- Maakuntakaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat
- Talousarvio- ja toimintasuunnitelma
- Sisäiset ohjeistukset, organisaatio- ja henkilöstötavoitteet
Vuoden 2015 osalta keskeisiä asioita ja tavoitepainotuksia ovat:
- Uuden rakennerahastokauden 2014-2020 hanketoiminta ja
rakennerahastotoiminnan sujuvuuden varmistaminen.
- Kaavoitus- ja liikennejärjestelmätyö
- Maakuntaliiton oman strategian ja tavoitteiden sekä aluestrategioiden
tarkistaminen ja terävöittäminen.
- Edunvalvonnan ja yhteistyöverkostojen kehittäminen sekä
edunvalvontaohjelman laadinta.
- Alueviestinnän vahvistaminen sekä yhteistyö- ja kärkitapahtumien
järjestäminen.
- Toiminnan ja tavoitteiden priorisointi vuosille 2016-2018 osana
vuoden 2016 talousarvion laadintaa.
- Vuosityöohjelmat laaditaan hallitukselle ja liiton viraston
toiminnalle.
Eduskuntavaalien 2015 jälkeen nimettävän hallituksen hallitusohjelma,
valtion vuoden 2016 talousarvio sekä syksyllä 2015 hyväksyttävät
kansalliset suunnitelmat vaikuttavat olennaisesti myös maakuntaliittojen
toimintaan. Keski-Pohjanmaa on vuonna 2015 Vaasan vaalipiirin
maakuntien pj. ja vuonna 2016 Pohjois-Suomen maakuntien pj.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee esittelyt tiedoksi. Hallituksen 2 päivän
tavoiteseminaari esitetään pidettäväksi elo-syyskuussa.
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Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja totesi, että kesäkuussa pidetään
kaksi kokousta, 15. ja 22.6.2015.
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous pidetään 25.-26.8.2015.
Maakuntahallitus osallistuu Joensuun huippukokoukseen ja pitää matkan
aikana suunnitellun teemaseminaarin.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 42
Maakuntahallitus nimeää edustajat vuosiksi 2015-2016 seuraaviin
työryhmiin ja yhteistyöelimiin. Osa edustuksista on puheenjohtajistolla
tehtyjen sopimusten perusteella. Maakuntajohtajan päätöksellä tehdään
muutoin nimeämiset, jollei edellytetä hallituksen päätöstä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus nimeää edustajansa vuosiksi 2015-2016 seuraaviin työryhmiin
ja yhteistyöelimiin.
1. Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustetut
työryhmät/toimintalinjat
a. Osaava KP- työryhmä
(Esa Kant, Raimo Haapalehto ja Kajsa Kouvo)
b. Yrittävä ja elinvoimainen KP -työryhmä
(Anneli Kentala, Elina Tuikka ja Janne Jukkola)
c. Hyvinvoiva KP -työryhmä
(Kaija Ojanperä, Ulla-Riitta Harju ja Erkki Mustasaari)
d. Toimiva KP -työryhmä
(Pekka Puolimatka, Matti Kivistö ja Raimo Haapalehto)
e. Maaseudun teemaryhmä
(Arto Pihlajamaa)
2. Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat
(Kauko Ojala ja Jukka Ylikarjula)
3. Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta
(Esa Kant, varalla Kajsa Kouvo
Jarmo Rasmus, varalla Raimo Haapalehto)
4. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta
(Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte, varalla
maakuntavaltuuston puheenjohtaja Janne Jukkola)
5. Yhteistoiminta-alueen maakuntien työvaliokunta
(Maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto)
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6. Pohjois-Suomen neuvottelukunta
(Hallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston puheenjohtaja, varalla
valtuuston varapuheenjohtajisto)
7. Perämeren kaari/Bothnia Arc
(Jukka Ylikarjula ja Kauko Ojala)
8. KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat
(Kajsa Kouvo ja Esa Kant)
9. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmä
(Jouni Jyrinki, Matti Kivistö ja Teppo Rekilä)
10. YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan
yhteiskokoukset
(Anneli Kentala ja Elina Tuikka)
11. Merenkurkun neuvosto/hallitus
(varsinainen Kajsa Kouvo ja varalla Jukka Ylikarjula)
Päätös:
Hallitus nimesi edustajansa vuosiksi 2015-2016 seuraaviin työryhmiin ja
yhteistyöelimiin
1. Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustetut
työryhmät/toimintalinjat
a. Osaava KP- työryhmä
Esa Kant, Raimo Haapalehto ja Kajsa Kouvo
b. Yrittävä ja elinvoimainen KP -työryhmä
Anneli Kentala, Elina Tuikka ja Janne Jukkola
c. Hyvinvoiva KP -työryhmä
Marita Loukiainen, Ulla-Riitta Harju ja Erkki Mustasaari
d. Toimiva KP -työryhmä
Pekka Puolimatka, Sakari Typpö ja Raimo Haapalehto
e. Maaseudun teemaryhmä
Arto Pihlajamaa ja Anneli Kentala
2. Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat
Kauko Ojala ja Jukka Ylikarjula
3. Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta
(sa Kant, varalla Kajsa Kouvo
Seppo Tastula, varalla Raimo Haapalehto)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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4. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta
Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte, varalla
maakuntavaltuuston puheenjohtaja Janne Jukkola
5. Yhteistoiminta-alueen maakuntien työvaliokunta
Maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto

6. Pohjois-Suomen neuvottelukunta
Hallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston puheenjohtaja, varalla
valtuuston varapuheenjohtajisto
7. Perämeren kaari/Bothnia Arc
Jukka Ylikarjula ja Kauko Ojala
8. KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat
Kajsa Kouvo ja Esa Kant
9. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmä
Jouni Jyrinki, Sakari Typpö ja Teppo Rekilä
10. YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan
yhteiskokoukset
Anneli Kentala ja Elina Tuikka
11. Merenkurkun neuvosto/hallitus
varsinainen Kajsa Kouvo ja varalla Jukka Ylikarjula
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 5. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 52
KAUPALLISEN PALVELURAKENTEEN SELVITYS
MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTA VARTEN
Keski-Pohjanmaalla kaupallinen palvelurakenne on päivitetty 3.
vaihemaakuntakaavassa sen hetkisten tarpeiden mukaisesti vaiheessa,
jolloin MRL:in valmisteltiin vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevaa
lakimuutosta. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli
nähtävillä ennen lakiuudistuksen 15.4.2011 voimaantuloa, joten
uudistuneen lain erityisiä sisältövaatimuksia (MRL 71 b §) ei ole
sovellettu kaavan vahvistamisessa. Uusien sisältövaatimusten mukaan
maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä vähittäiskaupan
suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella.
Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa rinnastetaan lain tarkoittamiin
vähittäiskaupan suuryksiköihin, eli yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruisiin vähittäiskaupan myymälöihin (MRL 71 a §), neljän vuoden
siirtymäsäännöksen täytyttyä. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksiköihin
luetaan kaikki hypermarketit, hypermarketkeskukset, suuret
supermarketit ja tavaratalot sekä kauppakeskukset, joiden lisäksi
16.4.2015 alkaen myös suuret erikoiskaupan yksiköt (esim. auto- ja
rautakauppa). Lisäksi vähittäiskaupan myymäläkeskittymiin sovelletaan
vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä säännöksiä silloinkin,
kun yksittäisen myymälän koko ei ylitä 2 000 k-m2, mutta keskittymä on
vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijoituspaikka on keskustaalue ja muille alueille niitä voidaan osoittaa vain kaupan laadulla
perusteltuna, jolloin sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on osoitettava
maakuntakaavassa (MRL 71 c §). Keski-Pohjanmaan maakuntakaava
vaatii tältä osin ajantasaistamista.
Keski-Pohjanmaalla on tehty kaupallisen palvelurakenteen selvitykset
vuosina 2002 ja 2008. Kaupan kaavoituksen ajantasaistamiseksi on
tarpeen päivittää kaupallisen palvelurakenteen selvitystä sekä
mitoituslaskelmaa. Samanaikaisesti Kokkolan kaupungilla on tarve
kaupallisen palvelurakenteen selvittämiseen kuntakaavoitukseen.
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Kaupallisen palvelurakenteen selvitys käynnistetään tarkemman
suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Tähän liittyy Kokkolan
kaupungin ja Keski-Pohjanmaan liiton neuvottelussa oleva
kaavoitusasiantuntijan palvelusopimus, jolla varmistetaan kaavoituksen
eteneminen kaupan vaihekaavan ja maakuntakaavan
kokonaismerkintöjen osalta.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää kaupallisen palveluverkon
selvityksen valmistelun maakuntakaavan ajantasaistamista varten.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 16.6.2014 § 167
KESKI-POHJANMAAN VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu maakuntakaavoitusta vaiheittain.
Maakuntakaavoitusta on ohjannut maakuntakaavoituksen neuvottelukunta, jossa jäseninä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnat,
edunvalvontakunnat sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat.
Vuodesta 2013 maakuntakaavoitusta on neuvottelukuntaa aktiivisemmin
seurannut Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön työryhmä MALLI, jossa
on edustus Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnista.
Kunnat, joiden aluetta yleispiirteinen maakuntakaavoitus koskee, ovat
maakuntakaavoituksessa keskeinen osapuoli ja yhteistyötaho. Ennen
seuraavan vaiheen maakuntakaavoituksen sisällön määrittämistä
haluamme laaja-alaisesti varmistaa kuntien kaavoituksellisten tarpeiden
esille tulemisen maakuntakaavan kehitystyössä ja pyydämme kuntia
ottamaan kantaa etenemisestä.
Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö:
Jakelu: Halsuan kunta, Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Kokkolan
kaupunki, Lestijärven kunta, Perhon kunta, Toholammin kunta ja
Vetelin kunta.
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Keski-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kunnilta lausuntoa
maakuntakaavoituksen etenemisestä ja lähitulevaisuuden seudullisista
kaavoitustarpeista. Valmistelemme Keski-Pohjanmaalle 4.
vaihemaakuntakaavaa, jolla tullaan ohjaamaan seudullisesti merkittävän
tuulivoimarakentamisen sijoittumista. Kaava on tulossa ehdotuksena
nähtäville elo-syyskuussa 2014 ja sen on tarkoitus valmistua
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.
Maakunnan liiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 19
§:n mukaan maakunnan suunnittelu. Maakunnan suunnittelun tehtävistä
säädetään MRL 25 §:ssä seuraavasti: Maakunnan suunnitteluun kuuluvat
maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava
maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakunnan
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan
ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja
sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten,
maakunnallisten tai seudullisten tavoitteiden kannalta on tarpeen.
Keski-Pohjanmaan liitossa on vastikään hyväksytty maakuntastrategia,
joka kattaa maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 sekä
maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Maakuntakaavoitus on hoidettu
vaihemaakuntakaavoittain siten, että voimassa oleva maakuntakaava
koostuu 1–3 vaihemaakuntakaavoista, joita 4. vaihemaakuntakaava tulee
vahvistuessaan täydentämään. Maakunnan liiton tulee MRL 27 §:n
mukaan huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan
pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan
sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä seuraavasti:
Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä
huomiota maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin. Kaava on
mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntaan rajoittuvien
alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (LsL) 7, 77
ja 32 §:issä tarkoitetut päätökset tulee olla ohjeena kaavan laadinnassa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 1) maakunnan
tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 2) alueiden
käytön ekologiseen kestävyyteen, 3) ympäristön ja talouden kannalta
kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, 4) vesi- ja maaainesvarojen kestävään käyttöön, 5) maakunnan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiin, 6) maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen
niissä
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määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelun etenemisen myötä
maakuntakaavoitusta seuraavassa alueidenkäytön työryhmässä (MALLI)
on alustavasti keskusteltu tulevista maakunnallisista kaavoitustarpeista
tulevien vaihekaavojen osalta. Keski-Pohjanmaalla 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistumisen myötä VAT:ien, LsL:n ja MRL:n
erityisten maakuntakaavan sisältövaatimusten tavoitteet tulee
käsitellyksi maakuntakaavassa. Maakuntakaavan ajan tasalla pitämisen
sekä maakunnan kehittymisen jatkuva mahdollistaminen edellyttävät
päivitystä kaavan sisältöjen osilta.
Kiireisimpänä tarpeena esille ovat nousseet vahvistetun maakuntakaavan
valmistelun jälkeisen lakimuutoksen MRL 9 a luvun vähittäiskauppaa
koskevien erityisten säännösten huomioiminen ja siinä erityisesti paljon
tilaa vaativan kaupan siirtyminen 16.4.2015 MRL:n vähittäiskaupan
suuryksiköiden ohjauksen piiriin. Toisena kiireellisenä esille nousseena
tarpeena on aktivoituvan kaivostoiminnan suunnitelman mukaisten
louhosalueiden huomiointi maakuntakaavassa. Muita tarpeita on nähty
ainakin liikenteellisten kehittämisperiaatemerkintöjen, maisema- ja
kulttuurihistorian ja soiden monikäytön osilta.
Kaupan kaavoitukseen liittyvän selvityksen valmistelun
käynnistämisestä on maakuntahallituksen päätös, mutta maakuntakaavan
vaiheistamisen tarpeista haluamme kuulla maakunnan kuntien
kaavoituksen näkökulman ennen seuraavan vaihekaavan tai
vaihekaavojen käynnistämistä. Alustava näkemyksemme on, että
syksyllä voisimme käynnistää samanaikaisesti kaksi
vaihemaakuntakaavaa, joista 5. vaihemaakuntakaava käsittelisi kauppaa
ja kaivostoimintaa ja 6. vaihemaakuntakaava liikennettä ja kulttuuria.
Näistä 5. vaihemaakuntakaava etenisi tiiviimmällä aikataululla
tavoitteena valmistua maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015
kuluessa, minkä jälkeen vaihemaakuntakaava viedään
ympäristöministeriöön vahvistettavaksi sisällön ja lainmukaisuuden
arviointiin.
Pyydämme toimittamaan ajankohtaisia ajatuksenne ja näkemyksiä
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen kehittämisestä 5. syyskuuta
2014 mennessä osoitteella Keski-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö,
Rantakatu 14, 67100 Kokkola tai sähköisesti kirjaamo@keskipohjanmaa.fi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausuntopyynnön ja merkitsee
maakuntakaavoituksen etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 17.11.2014 § 217
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut 5. vaihemaakuntakaavan
valmistelun. Maakunnan kunnista Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi ja
Perho kertoivat oman näkemyksensä maakuntakaavoituksen
lähitulevaisuuden tarpeista eikä edellä kuvattujen lisäksi ilmennyt uutta.
Maakuntakaavoitus on edennyt 1. vaiheessa tehdyn ohjelmoinnin
mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena. Vahvistetut vaihekaavat
muodostavat yhdessä kokonaismaakuntakaavan. Valmisteilla olevat
vaihemaakuntakaavat täydentävät tai päivittävät maakuntakaavaa.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
24.10.2003) on käsitelty seuraavat aihepiirit:
- maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet,
- tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät
maankäyttövaraukset ilman kaupan suuryksiköitä,
- ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt tuulivoimaloita lukuun ottamatta,
- luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät pohja- ja pintavesialueet turvetuotantoa ja maa-aineksia lukuun ottamatta,
- alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura
2000 -alueet sekä
- maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu valtioneuvostossa
29.11.2007) on käsitelty:
- soiden monikäyttö,
- tuulivoimatuotanto merialueilla,
- kaupan palveluverkko ja
- muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet (päivitys).
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Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
8.2.2012) on käsitelty:
- kaupan palveluverkkoa ja
- maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi tarkistettiin 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen osalta:
- yhdyskuntarakennetta,
- virkistysalueita,
- luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia ja
- kehittämisperiaatemerkintöjä.
Valmisteilla oleva maakuntakaavan 4. vaihekaava käsittelee
manneralueen tuulivoiman sijoittumista ja ohjaamista KeskiPohjanmaan maakunnan alueella sekä päivittää maisema- ja
kulttuurikohteet (2. vaihemaakuntakaava) vastaamaan voimassa olevia
valtakunnallisia inventointeja. 4. vaihemaakuntakaava on etenemässä
ehdotusvaiheen jälkeen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja
ympäristöministeriöön vahvistuskäsittelyyn.
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan keskeinen aihepiiri on
- kaupan palveluverkon mitoitus
Lisäksi kaavassa tullaan tarkastelemaan läheisesti palveluverkkoon
liittyvien aluerakenteen ja liikenteen merkintöjen ajanmukaisuutta.
5. vaihemaakuntakaava valmistellaan maakunnan liiton omana työnä
konsultilta tilattavaa mitoitusselvitystä lukuun ottamatta. KeskiPohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki kilpailuttivat yhteisenä
laadittavan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen. Tarjouksen
toimittivat FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy ja
WSP Finland Oy. Tarjousten vertailun perusteella Keski-Pohjanmaan ja
Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatijaksi valittiin
FCG Finnish Consulting Group Oy kokonaistaloudellisesti
edullisimpana tarjouksena. Tarjouksen mukainen aikataulu
mitoitusselvitykselle on maaliskuussa 2015.
Valitussa tarjouksessa kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen
kokonaiskustannukseksi on arvioitu 21 000 euroa (alv 0 %), josta KeskiPohjanmaan liiton osuus on 50 %. Kokonaiskustannukset sisältävät
henkilötyön (180 h, 18 500 euroa), kulut (500 euroa) ja erikseen
sovittavien maksullisten lähtöaineistojen arvioidun
hankintakustannuksen (2000 euroa).
Kauppaa käsittelevä sekä aluerakennetta ja liikennettä päivittävä 5.
vaihemaakuntakaava valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuonna
2016.
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Toteutuksen sisällöstä sovitaan vielä tarkemmin alueidenkäytön
työryhmä MALLIn ja ympäristöhallinnon kanssa käytävissä
keskusteluissa jo ennen kaavan vireille tuloa.
5. vaihekaava on tarkoituksenmukaista pitää resursointiin nähden
sisällöltään kapea-alaisena. Tarvittaessa muita ajankohtaisia
maakuntakaavan päivityksiä on mahdollista käynnistää myöhemmin
rinnakkain tämän vaihekaavan kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy kaupan mitoitusselvityksestä tehdyn kilpailutuksen ja
tarjouksen, josta Keski-Pohjanmaan liiton osuus on noin 10 500 euroa
(alv 0 %).
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa maakunnan liiton
aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 10
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa
maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5.
vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Valtuusto valtuutti maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5.
vaihemaakuntakaavan laatimisen.
--Maakuntahallitus 18.5.2015 § 43
Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan kaupungin teettämä kaupan
palveluverkon mitoitusselvitys on valmistunut ja erilliset raportit KeskiPohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys maakuntakaavan
selvitysaineistoksi sekä Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys
Kokkolan yleiskaavan selvitysaineistoksi ovat viimeisteltävinä.
FCG:n konsulttiryhmän valmistelema mitoitusselvitys raportti antaa
hyvät lähtökohdat seudullisesti merkittävän kaupallisen
Maakuntahallitus 4/2015
18.5.2015 § 43
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koskevat erityiset säännökset 319/2011 ja sen tilaa vaativan
erikoistavarakaupan siirtymäsäännöstä koskenut 205/2015 sekä toimivan
kilpailun kehittymisen edistäminen 204/2015) vaikutukset
maakuntakaavassa esitettävään kaupalliseen palvelurakenteeseen.
Selvityksessä on annettu esitykset Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan
kokonaismitoitukselle vuoteen 2030, merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön kuntakohtaisista alarajoista,
keskustatoimintojen alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden
mitoituksesta sekä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan
tavoitteellisesta palveluverkosta. Nämä selvitysraporttiin keskeisistä
tietolähteistä, joita ovat olleet mm. kunnat, SYKE, Tilastokeskus ja AC
Nielsen, koottuun tietopohjaan perustuvat reunaehdot raamittavat
jatkossa käynnistyvää maakuntakaavatyötä.
Loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Keski-Pohjanmaan
liiton kotisivuilla www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkäyttö. Lisätietoja
antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee valmistuneen Keski-Pohjanmaan kaupan
palveluverkon mitoitusselvityksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi valmistuneen Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon
mitoitusselvityksen tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 4/2015

18.5.2015 § 44

44 §

Sivu
174

AJANKOHTAISIA LIIKENNEASIOITA KESKI-POHJANMAALLA

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 44
Keski-Pohjanmaalla maakunnan sisäisen liikenteen rungon muodostavat
rannikon suuntainen valtatie 8 Turusta Kokkolan kautta Oulun
eteläpuolelle Liminkaan ja Kokkolasta Kannuksen, Vetelin ja Perhon
kautta Jyväskylään ja edelleen Kaakkois-Suomeen Nuijamaan rajaasemalle kulkeva valtatie 13 sekä Kokkolasta Kannuksen kautta
Kajaaniin kulkeva valtatie 28. Maantieliikenteen runkoa täydentää
kantatie 63 Kauhavalta Kaustisen ja Toholammin kautta Ylivieskaan
sekä maakunnan kuntakeskuksia yhdistävät seututiet 775 Kannuksesta
Toholammin kautta Lestijärvelle sekä 751 Lestijärveltä Halsuan ja
Vetelin kautta Evijärvelle. Suomenselkätieksi kutsuttu kantatie 58
Kangasalalta Kärsämäelle kulkeva kantatie sivuaa Keski-Pohjanmaata
Kinnulasta Lestijärven kautta Reisjärvelle.
Ylimaakunnallisille maantieyhteyksille maakunnan sisäisten väylien
ohella merkittäviä ovat valtatie 19 Uudestakaarlepyystä Seinäjoen kautta
Jalasjärvelle, jossa se liittyy valtatielle 3 Vaasa–Tampere–Helsinki sekä
kantatie 86 Kannuksen Eskolasta Ylivieskan kautta Liminkaan.
Maantieliikenteen sujuminen ja elinkeinoelämän saavutettavuus ovat
nousseet keskeisiksi kysymyksiksi viime vuosien aikana useissa
asiayhteyksissä. Huoli on kohdistunut tiestön kuntoon ja palvelutasoon.
Kokkolassa Seinäjoki–Oulu ratahankkeen valmistuminen vuonna 2017
parantaa merkittävästi Pääradan välityskykyä sekä etelään että
pohjoiseen suuntautuvilla raideyhteysväleillä. Henkilöliikenteessä
matkat nopeutuvat ja Helsinkiin pääsee junalla alle neljässä tunnissa.
Etenkin tavaraliikenteelle II-raide välille Kokkola–Ylivieska on
tarpeellinen välityskapasiteetin lisäämiseksi. Kokkolassa maakunnan
sisäisenä, mutta merkittävänä rautatieliikenteen yhteysvälinä on
Kokkola–Ykspihlajarata, joka välittää tavarakuljetukset pääradalta
satamaan. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama
ja Perämeren merkittävin transitosatama. Kokkola-Pietarsaaren
lentoasema mahdollistaa tällä hetkellä päivittäiset yhteydet sekä
Helsingin että Tukholman kautta kansainvälisiin lentokohteisiin.
Matka- ja kuljetusketjujen mahdollisuudet sekä multimodaalisen
kuljetusketjun palvelutaso, matka-aika sekä sen ennakoitavuus ovat
keskeisiä kysymyksiä Keski-Pohjanmaan saavutettavuutta
tarkasteltaessa.
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Euroopan unionin sujuvampaan ja nopeampaan matkustamiseen ja
tavarankuljetuksiin sekä pienempiin ilmastovaikutuksiin pyrkivälle
sisäisten kuljetusten tavoitteelliselle TEN-T verkolle KeskiPohjanmaalla sijoittuu ydinverkolle pääradan Bothnian Corridor -yhteys.
Ydinverkon tavoite on muodostaa Euroopan liikenteellinen selkäranka
vuoteen 2030 mennessä. Kattavalle verkolle, jonka tavoitevuosi on
2050, sijoittuvat Keski-Pohjanmaalla valtatie 8, Kokkolan satama sekä
Kokkola–Pietarsaaren lentoasema.
Keski-Pohjanmaalla liikennejärjestelmäsuunnitelma on tehty vuodesta
2011 kolmen maakunnan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja PohjoisPohjanmaan laajuisena yhteisenä KAKEPOLI liikennestrategiana, jonka
kärkitehtäviä on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Yksityiskohtaisemmin
alueen liikennejärjestelmää tarkastellut Kokkolan, Pietarsaaren ja
Kaustisen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 KOPIKALI on
vuodelta 2006. Sen karttapohjaiset tarkastelut olisi tarkoituksenmukaista
päivittää tuoreimman tilastoaineiston mukaiseksi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaiset liikenneasiat tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi ajankohtaiset liikenneasiat tiedoksi.
---
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BIOLAAKSO II – KEMIAN JA BIOTALOUDEN OSAAMISKESKITTYMÄ –
EAKR HANKE

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 45
Päähakija:

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius
Osatoteuttajat:
Centria ammattikorkeakoulu
Geologia tutkimuskeskus
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Luonnonvarakeskus
Teknologiakeskus KETEK Oy
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.3.2015-28.2.2018
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaan maakunta
Kokonaiskustannusarvio: 693 037 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittelyvaiheet/
18.2.2015 Kosek Oy
myönteiset
11.3.2015 Kaustisen seutukunta
02.4.2015 Sihteeristö §5
24.4.2015 MYR §5
Luonnonvaroiltaan rikkaan Keski-Pohjanmaan yrityskanta kattaa
arvoketjun alkutuotannosta jalostuksen kautta lopputuotteiden
markkinointiin asti.
Keski-Pohjanmaalla julkista tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria on
käytetty kemian ja biotalousalan tutkimus- ja kehitystyössä uusimman
tiedon ja osaamisen avulla. Kemian osaaminen lähtee mineraaleista ja
raaka-ainejalostuksesta ja jatkuu tuotteiden kautta kestävän kehityksen
mukaiseen kierrätykseen ja uudelleen käyttöön asti. Kemian osaamisella
tulee olemaan avainasema myös uusien biomassapohjaisten tuotteiden
valmistuksessa.
Biolaakso II – hankkeen päämääränä on kasvattaa Keski-Pohjanmaan
alueen ja samalla koko Suomen kilpailukykyä kemiaan ja biotalouteen
liittyvän uuden osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan avulla, ja
rakentaa Keski-Pohjanmaalle valtakunnallisesti vaikuttava
osaamiskeskittymä.
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Hankkeessa kehitetään Keski-Pohjanmaan tutkimusalustoja ja
syvennetään infrastruktuuriyhteistyötä päällekkäisten hankintojen
vähentämiseksi ja yhteiskäytön syventämiseksi. Hankkeessa pyritään
tukemaan alueella uusien liiketoimintamahdollisuuksien muodostumista
ja pk-yritysten elinvoimaisuutta.
Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus,
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus ja
Teknologiakeskus Ketek Oy, näissä toimivat asiantuntijat, tutkijat,
opettajat, sekä muut hankkeen toimintaan osallistuvat tahot, kuten
yritykset.
Hankkeen toimenpiteet:
- Osaamiskeskittymän tutkimuksellisten kärkien kirkastaminen
(Chydenius)
- Keski-Pohjanmaan tutkimusalustojen kehittäminen ja
infrastruktuuriyhteistyön syventäminen (Centria)
- Elinkeinolähtöinen toiminta, yritysrajapinnat (Ketek oy)
- Tunnettuuden lisääminen ja vaikuttaminen sekä hankkeen
koordinointi ja hallinto (Chydenius)
Biolaakso II – hankkeen toimintaa jatketaan hankkeessa hyväksi
todettujen käytäntöjen mukaan yhteisten hankkeiden ja tutkimusten
parissa. Yhteisten tutkimusalustojen hyödyntämistä jatketaan ja niitä
kehitetään. Hankkeessa alueen yritysten kanssa luotujen toimivien
yhteistyökäytänteiden hyödyntämistä jatketaan tukien uusia
innovaatioita sekä alueen elinkeinoelämää ja uusien yritysten
syntymistä.
Hankkeen kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle 1.3.15-28.2.18
Henkilöstökustannukset
495 994
ostopalvelut
60 000
muut kustannukset
18 000
flat rate
119 043
yhteensä
693 037
Kustannusarvio vuodelle 2015
(rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuoden 2015 rahoitusta)

Henkilöstökustannukset
ostopalvelut
muut kustannukset
flat rate
yhteensä
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Rahoitussuunnitelma hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
485 126
kuntien rahoitus
188 055
muu julkinen rahoitus
19 856
yhteensä
693 037 €
Rahoitussuunnitelma 2015
(rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuoden 2015 rahoitusta)

EAKR ja valtio
kuntien rahoitus
muu julkinen rahoitus
yhteensä

128 851
49 811
5 412
184 074 €

Hankkeen ohjausryhmätahot:
Kokkolan yliopistokeskus
Centria ammattikorkeakoulu
Geologian tutkimuskeskus
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Luonnonvarakeskus
Teknologiakeskus Ketek Oy
Keski-Pohjanmaan liitto
Kosek
Kase
Kannuksen kaupunki
Kokkolan Industrial Park
Perustelu myönteiselle päätösesitykselle:
Biotaloudesta ennakoidaan Suomen uutta kasvualaa.
Hanke tukee Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä myös Suomen
biotalousstrategiaa. Toiminnalla vahvistetaan omien luonnonvarojen
hyödyntämistä sekä niiden jalostamista.
Hanke konkretisoi maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa
huomioiden arvoketjut yksittäisistä tuottajista suurteollisuuteen sekä
lisää tieteellisen, kaupallisen, ekososiaalisen, aluesuunnittelun sekä
muiden näkökulmien vuoropuhelua.
Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana kaikki alueen julkiset t&k&i –
kehittämisorganisaatiot. Hankkeeseen sisältyy elinkeinolähtöinen
yritysrajapinnassa toimiminen. Yritykset ovat mukana hankkeen ohjausja seurantaryhmissä ja siltä saadut signaalit käynnistävät toimenpiteitä,
jotka jalostuvat yritysten omina konkreettisina kehittämiskohteina ja
yritysten omana hanketoimintana.
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
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Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle 1.3.2015 -28.2 2015
2. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta hyväksytyn
hankkeen vuoden 2015 rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 %
hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin
enintään 128 851euroa.
Hankeen jatkorahoitus myönnetään erikseen suunnittelupäällikön
päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt hankesuunnitelman
mukaan.
3. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin ja ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilän.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Jukka Ylikarjula ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
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MYYNNIN FOORUMI, kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja
markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 46
Päähakija:
Osatoteuttajat:

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/KeskiPohjanmaan aikuiskoulutus
Jyväskylän yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius
Ohjelma:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1 Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.5.2015-30.4.2017
Kokonaiskustannusarvio: 444 584 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittelyvaiheet/myönteiset 21.1.2015 Kosek Oy
04.2.2015 Kaustisen seutukunta (pl.Toholampi)
02.4.2015 sihteeristö
24.4.2015 Maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä tutkimus-, koulutus- ja
kehittäjäorganisaatioiden sekä osallistuvien yrityksien kanssa rakentaa
uudenlainen yhteistoimintamalli ja asiantuntijaverkosto, joka kehittää
myynti-, markkinointi-, kansainvälistymisosaamista ja ymmärrystä
vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Hankkeen aikana karsitaan koulutusorganisaatioiden päällekkäisyyksiä,
parannetaan ja kehitetään palvelujen laatua sekä sovitaan
organisaatioiden välisestä työnjaosta.
Myynnin Foorumi tulee toiminnallaan vahvistamaan kasvuhakuisten
mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja
kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan aloittavia yrityksiä
kansainvälisille markkina-alueille.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmä ovat tuotannollisten ja
palveluyritysten myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt KeskiPohjanmaan yrityksissä. Hankkeeseen tavoitellaan mukaan yhdeksää
erityyppistä pilottiyritystä.
Hankkeen toimenpiteet:
- Ydinryhmän perustaminen ja verkoston yhteiset pelisäännöt, sekä
hankkeesta tiedottaminen
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- Workshopit ja keskustelutilaisuudet sekä osallistujayritysten valinta
pilottiprojekteihin
- Yrityskohtainen myynnin ja markkinoinnin tutkimus-, kehittämis- ja
valmennustarpeen määrittely
- Koulutusorganisaatioiden ja alan yritysten osaamis- ja resurssikartoitus
sekä tarjonta tarvittavasta myyntiin ja markkinointiin liittyvästä
tutkimus-, kehittämis-, ja valmennustoiminnasta
- Pilottitutkimuksien, kehittämistöiden ja valmennuksien kautta kootaan
verkostotoimijoiden osaaminen yhteiseksi palvelutarjottimeksi, josta
kootaan asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto perustettavan
Myynnin Foorumin tarjontaan
- Tuloksena on Myynnin Foorumi, kotimaan ja kansainvälisen kaupan
myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden
tuottajaverkosto alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
Kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle 1.5.2015-30.4.2017
Palkkakustannukset
257 374
ostopalvelut
90 300
muut kustannukset
35 139
Flat rate
61 771
yhteensä
444 584 €
Hankkeen vuoden 2015 kustannusarvio
(esitetään rahoitettavaksi vuoden 2015 rahoitussuunnitelman mukainen rahoitus)

palkkakustannukset
ostopalvelut
muut kustannukset
flat rate
yhteensä

91 128
29 333
11 513
21 871
153 845 €

Rahoitussuunnitelman hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
311 208
kuntien rahoitus
106 896
muu julkinen rahoitus
4 250
yksityinen rahoitus
22 230
yhteensä
444 584 €
Hankkeen vuoden 2015 rahoitussuunnitelma
(esitetään rahoitettavaksi vuoden 2015 rahoitussuunnitelman mukainen rahoitus)

EAKR ja valtio
kuntien rahoitus
muu julkinen rahoitus
yksityinen rahoitus
yhteensä

107 692
36 750
1 711
7 692
153 845 €

Rahoituspäätösesitys koskee hankkeen vuoden 2015 suunnitelman
mukaista rahoitusta.
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Vuosien 2016 ja 2017 rahoitus myönnetään erikseen
suunnittelupäällikön päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt
suunnitelman mukaisesti.
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hankkeen pysyvänä vaikutuksena on elinkeinoelämän tarpeita palveleva
myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon perustettu
asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi.
Asiantuntija - ja toimijaverkosto muodostuu koulutusorganisaatioiden,
yritysten sekä neuvonta- ja tukipalveluiden asiantuntijoista.
Rahoittaja on tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen.
Erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle
esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle 1.5.2015 -30.4.2017
2. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta hyväksytyn
hankkeen vuoden 2015 rahoitussuunnitelman mukaisesti 70 %
hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin
enintään 107 692 euroa. Hankeen jatkorahoitus myönnetään erikseen
suunnittelupäällikön päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt
hankesuunnitelman mukaan.
3. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
suunnittelija Tiina Harjunpään.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Jukka Ylikarjula ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
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TOHOLAMMIN BIOLAITOKSEN ESISELVITYSHANKE

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 47
Hakija:
Ohjelma:

Toholammin kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
2. Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis-, ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Toteuttamisaika:
1.4.2015-31.12.2015
Kokonaiskustannusarvio: 100 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Käsittelyvaiheet/myönteiset

24.3.2015 Toholammin kehitys oy:n päätös
08.5.2015 Sihteeristö

Toholammin biolaitoksen esiselvityshankkeen tavoitteena on kehittää
uutta liiketoimintaa biotaloudesta juustolan vanhoissa tiloissa
Toholammilla.
Tavoitteena on tehdä alustava arvio liiketoiminnan taloudellisesta
kannattavuudesta.
Tavoitteet on jaettu kolmeen osatavoitteeseen, jotka ovat:
1) varmistaa pellolla kasvatettavan raaka-aineen saatavuus ja hintataso,
jotka ovat biojalostamon avaintekijät.
Selvittää käytettävissä olevan raaka-aineen kemiallinen koostumus
sekä kartoittaa, mille mikro-organismeille käytettävissä oleva raakaaine soveltuu parhaiten biojalostettavaksi
2) tehdä luettelo päätuotantolaitteista Toholammin juustolassa, jotka
sopivat biojalostamiseen, sekä selvittää mitkä mikro-organismit ja
niiden tuottamat tuotteet soveltuvat parhaiten käytettävissä oleviin
tuotantolaitteisiin
3) valita mikro-organismeista potentiaalisimmat tuotteiden
jalostusarvon ja markkinapotentiaalin mukaan sekä valmistella
seuraava vaihe
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on esiselvitettävän uuden tuotteen
kaupallistamisesta kiinnostuneet yritykset sekä tutkimusorganisaatiot.
Välillisenä kohderyhmänä ovat maatilat.
Hankkeen toimenpiteet
1) Raaka-ainetta koskeva selvittelytyö - EU-lainsäädäntö,
asiantuntijahaastattelut, hinnat –
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2) Raaka-aineen kemiallisen koostumuksen selvittäminen ja ainetaseet
raaka-aineen prosessoimiseksi
3) Sopivien mikro-organismien kartoittaminen
4) Tuotantolaitteita koskeva kartoitustyö
5) Sovitus;
virtauskaavion teko valituille ja laitokseen soveltuville mikroorganismiprosesseille tehtaan laitteisiin sisältäen puuttuvien
laitteiden kartoituksen, karkea investointilaskelma prosesseille ja
tarvittaessa hinta-arvio mahdollisille uusille päälaitteille
6) Tuote-ehdokkaita koskeva markkinaselvitys
Hankkeen ohjausryhmätahot:
Biolaakso II – EAKR hankkeen edustajat
Pro Agria
Toke Oy
Toholammin kunta
MTK
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan liitto
Rahoittaja on tehnyt hankkeen arvioinnin ja pisteytyksen 7.5.2015.
Valintaperusteiden pisteytykseen perustuen hankkeelle esitetään
myönteistä rahoituspäätöstä.
Hankkeen tulokset ja kertakorvauksen (lump sum) määrittelyn perusteet.
1. Varmistaa pellolla kasvatettavan raaka-aineen saatavuus ja hintataso,
jotka ovat biojalostamon avaintekijät.
Tällä esiselvityksellä keskitytään pääasiassa säiliörehun käyttöön raakaaineena.
Selvitetään käytettävissä olevan raaka-aineen kemiallinen koostumus.
Kartoittaa mille mikro-organismeille käytettävissä oleva raaka-aine
soveltuu parhaiten biojalostettavaksi.
1. osatavoitteen toteutumisen perusteella tuensaajalle maksetaan 30 %
tuen määrästä, 21 000 euroa.
2. Tehdä luettelo päätuotantolaitteista Toholammin juustolassa jotka
sopivat biojalostamiseen.
Selvittää, mitkä mikro-organismit ja niiden tuottamat tuotteet (max. 3
kpl) soveltuvat parhaiten käytettävissä oleviin tuotantolaitteisiin.
3. osatavoitteen toteutumisen perusteella maksetaan 30 % tuen määrästä,
21 000 euroa.
3. Valita mikro-organismeista potentiaalisimmat (2 kpl) tuotteiden
jalostusarvon ja markkinapotentiaalin mukaan.
3.osatavoitteen toteutumisen jälkeen maksetaan 40 % tuen määrästä,
28 000 euroa.
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Hankkeen kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle:
Palkkakustannukset
67 500
ostot
16 300
flat rate
16 200
yhteensä
100 000 €
Hanke on kertakorvaushanke ja kertakorvauksen määrittelyssä on
käytetty tukikelpoisuusasetuksen (358/2014) 9§:n mukaista 24 %:n
osuutta.
Hankkeen rahoitussuunnitelma
EAKR ja valtio
70 000 €
kuntarahoitus
30 000
yhteensä
100 000 €
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
Hankkeessa uutuusarvona on peltobiomassojen hyödyntäminen tavalla,
jota ei ole käytössä muualla Suomessa.
Kyseessä on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on lyhyellä aikavälillä
johtaa uuden liiketoiminnan syntymiseen ja pidemmällä aikavälillä
maatilojen kannattavuuden paranemiseen
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy esitetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle 1.4.2015-31.12.2015
2. myöntää hankkeelle EAKR:n ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen
kustannuksista, kuitenkin enintään 70 000 euroa.
Hankkeen tulosten ja kertakorvauksen (lump sum) määrittelyn
perusteina ovat hankkeen osiot 1- 3.
Osiot on jaettu kolmeen osaan ja tulokset saavutettuaan 1. osion
maksuosuus on 21 000 euroa, 2. osion 21 000 euroa ja 3. osio 28 000
euroa.
3. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin, sekä hankkeen asiantuntijajäseneksi
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilän.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Anneli Kentala ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
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SYKSYN 2015 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 48
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen syksyn 2015 kokoukset ehdotetaan pidettäviksi
maanantaisin 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.2015.
Hallituksen 2 päivän strategiaseminaari järjestettäneen elo-syyskuussa
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 26.11.2015
Kokkolassa.
Lisäksi merkitään tiedoksi Pohjanmaan maakuntien huippukokous
3.9.2015 (Kokkola) ja Kuntaliiton maakuntapäivä 2.10.2015 (Kokkola).
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 49
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta. Jukka Ylikarjulan
lomaoikeus ajalta 1.4.2014-31.3.2015 on 38 päivää.
Maakuntajohtajan esitys vuosilomiksi: ajalle 29.6.-2.8.2015 yhteensä 25
pv, josta ajasta työssä 10.7.2015 (Kaustinen) ja 15.-16.7.2015 (SuomiAreena, maakuntaseminaari) eli yhteensä 22 lomapäivää.
Lomaoikeutta jää jäljelle 16 päivää.
Maakuntajohtajalla ei ole pitämättömiä lomakertymiä tai säästövapaita.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hyväksytään maakuntajohtajan vuosilomaksi ajalle 29.6.-2.8.2015
yhteensä 25 pv, josta ajasta työssä 10.7.2015 (Kaustinen) ja 15.-16.7.
2015 Suomi-Areena, maakuntaseminaari) eli yhteensä 22 lomapäivää.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 18.5.2015 § 49
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 13.4.-13.5.2015
2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.4.2015
3. Lähetetty 28.4.2015 lausunto Pohjois-Pohjanmaan liitolle PohjoisPohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta
4. Lähetetty 13.4.2015 lausunto Valtioneuvostolle Valtioneuvoston
asetukseksi liikunnan edistämisestä
5. Hyvinvoinnilla tuottavuutta -esiselvityshanke MKR loppuraportti
6. Kase Inno hankkeen loppuraportti
7. Litium geokemiallisten etsintämenetelmien kehittäminen,
esitutkimushankkeen loppuraportti
8. TUTE2015 hankkeen loppuraportti
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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KRUUPAKAN TEOLLISUUSALUE -HANKKEEN PERUUNTUMINEN

Sihteeristö 8.5.2015 § 19
Kyseessä on ohjelmakautta 2007-2013 koskeva hanke.
Kaustisen kunta on 29.4.2015 Keski-Pohjanmaan liittoon
toimittamallaan ilmoituksella peruuttanut jättämänsä hankehakemuksen
Kruupakan teollisuusalueen yhdyskuntatekniikan rakentamisesta.
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt hankkeesta myönteisen
päätöksen 17.12.2014 § 227.
Hanke peruutetaan, koska hanke ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee hankkeen
peruuntumisen tiedoksi sekä käy tarvittavan hankkeesta palautuvia
varoja koskevan keskustelun.
Sihteeristön päätös: Merkitiin tiedoksi hankkeen peruuntuminen
toteamuksella, että palautuvat varat ehditään vielä sitoa muuhun
toimintaan.
--Maakuntahallitus 18.5.2015 § 51
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee hankkeen peruuntumisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
---
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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 39-44, 48-51
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 45-47
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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