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

13.11.2017
Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Raimo Haapalehto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 15.11.2017 alkaen.
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108 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 13.11.2017 § 108
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kant ja Ulla-Riitta
Harju.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Raimo
Haapalehdon.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA
MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021

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
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vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen
kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa
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
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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.
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.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen.
Hallituksen jäsen Raimo 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.
Maakuntahallitus 18.9.2017 § 82
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2018-2021 valmistelu on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) aikataulun mukaisesti lausunto- ja viimeistelyvaiheeseen.
Kokouksessa käydään läpi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman
valmistelun tilannekatsaus. Laadittava maakuntasuunnitelma ja
maakuntaohjelma on myös osa tulevan maakunnan
suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa olennaista on määritellä
alueen kehittämisen tavoitelinjaukset yleisesti, ei hanketasolla.
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on käynnistetty uuden
maakunnan maakuntastrategian valmistelu. Maakuntastrategia
hyväksytään vuoden 2019 loppuun mennessä uuden maakunnan
valtuustossa.
Lisätietoja antavat strategiapäällikkö Marita Mutka ja maakuntajohtaja
Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen.
Lisäksi maakuntahallitus merkitsee tiedoksi uuden maakunnan
maakuntastrategian valmisteluprosessin.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen sekä
uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessin.
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Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on yleisesti nähtävillä lausuntojen
antamista varten ajalla 18.9.-17.10.2017.
Maakuntahallitus antaa oman lausuntonsa lokakuun kokouksessa.
--Maakuntahallitus 2.10.2017/§ 91
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus käy maakuntaohjelma-asiakirjan läpi ja päättää
mahdollisista lausumista viraston jatkovalmistelua varten.
Päätös:
Asian käsittely siirretään 16.10.2017 pidettävään kokoukseen.
Maakuntahallitus 16.10.2017 § 96
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus käy maakuntaohjelma-asiakirjan läpi ja päättää
mahdollisista lausumista viraston jatkovalmistelua varten.
Päätös:
Hallitus antoi valmistelijoille evästyksiä asiakirjan lopulliseen
valmisteluun ja yksimielisesti päätti, että tehdään nelikenttäriskianalyysi
(swot) seuraavaan kokoukseen mennessä.
Maakuntaohjelmaan liittyvät lausunnot toimitetaan hallitukselle tiedoksi.
Lisäksi keskustelussa nousi esille mm. maakuntaohjelman
kärkitavoitteet, toteuttaminen, älykäserikoistuminen, osallisuus ja
kestävä kehitys.
Maakuntahallitus 6.11.2017 § 101
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2018-2021 sekä sen ympäristöselostuksen valmistelu on edennyt
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) aikataulun mukaisesti
loppuvaiheeseen.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma
2018-2021 on keskipohjalaisten toimijoiden yhteinen näkemys
maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin linjauksista ja päämääristä
sekä keinoista, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.
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Maakuntaohjelmia kaudelle 2018-2021 on tehty maakunnissa samaan
aikaan, kun maakuntauudistus laki- ja esivalmisteluineen sekä
väliaikaishallinnon järjestäytyminen on ollut käynnissä.
Maakuntauudistus muuttaa alueiden suunnittelujärjestelmää, mutta
jatkossakin maakunnat kokoavat aluekehittämisen toimenpiteitä
tarkentavat maakuntaohjelmat ja maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta
ohjaavat maakuntakaavat. Näiden asiakirjojen lisäksi uudet maakunnat
laativat koko maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteita kuvaavat ja kokoavat maakuntastrategiat ensimmäistä kertaa
samalla, kun maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa vuonna 2019.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen
valmistelu käynnistyi lakisääteisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) laatimisella. Ohjelmatyötä on toteutettu OAS:n mukaisesti ja
osallisuuden ja yhteistyön periaatteita noudattaen osallistamalla
maakunnan toimijat ja sidosryhmät monipuolisesti ja laajasti mukaan
maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sisällön ja painopisteiden valintaan
ja suunnitteluun. Työtapoina on käytetty työpajoja ja seminaareja,
teemakohtaisia työryhmätapaamisia, neuvotteluita ja keskusteluja mm.
yritysten kanssa. Luonnosvaiheessa olevia asiakirjoja on myös voinut
kommentoida eri vaiheissa sähköisesti MAPGETS-ympäristössä tai
perinteisemmin sähköpostin välityksellä. Lakiin perustuva
lausuntokierros on järjestetty 18.9.-17.10.2017 välisenä aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli virallisella kuulemiskierroksella
joulukuussa 2016. Työ jatkui sidosryhmille suunnatulla
skenaariotyöpajalla 10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin
maaliskuussa maakuntaohjelman työryhmissä (osaava, yrittävä,
hyvinvoiva ja toimiva Keski-Pohjanmaa sekä maaseudun ja työllisyyden
teemaryhmät), 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 tarkennettiin huhtikuussa teollisuuden ja yrityselämän kanssa
käytyjen keskustelujen pohjalta sekä maakuntaohjelman työryhmien
kokouksissa huhti-toukokuussa. Luonnos maakuntasuunnitelmasta ja ohjelmasta sekä ympäristöselostuksesta käsiteltiin maakuntahallituksen
kokouksessa 19.6.2017, jonka jälkeen luonnokset lähtivät
vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle alueen sidosryhmille.
Kommenttikierroksen pohjalta muokattua maakuntasuunnitelmaa ja ohjelmaa sekä ympäristöselostusta esiteltiin sidosryhmäseminaarissa
6.9.2017. Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin
ohjelman valmistelun rinnalla yhteistyössä alueellisen
ympäristöviranomaisen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) kanssa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin kokosi Ramboll Finland Oy KeskiPohjanmaan liiton toimeksiannosta.
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Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos sekä ympäristöselostuksen
luonnos ovat olleet julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla 18.9.-17.10.2017
välisenä aikana. Nähtävillä pito on toteuttanut viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua
lakia (200/2005).
Lausunnon ovat määräajassa antaneet seuraavat tahot:
Akava ry
Aktion Österbotten r.f.
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
City Kokkola
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Halsuan kunta
Kannuksen kaupunki
Keskipohjalaiset kylät ry
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kinnulan kunta
KIP Service Oy
Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupunki/kulttuuripalvelut
Kokkolan kaupunki/museopalvelut
Kokkolan satama
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Luonnonvarakeskus (LUKE)
Metsähallitus
MTK Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjanmaan kauppakamari
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan TE-toimisto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajat ry
ProAgria Keski-Pohjanmaa
SILTA yhteisöklubi/Kosti ry.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue
Taiteen edistämiskeskus
Vetelin kunta
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Lisäksi myöhässä saapuivat seuraavat lausunnot:
Kaustisen kunta
Lestijärven kunta
Perhon kunta
Toholammin kunta
Lausuntoja saapui yhteensä 37 kappaletta, jonka lisäksi neljä lausuntoa
saapui myöhässä. Myöhässä saapuneiden lausuntojen kannanotot
noudattelevat ajoissa saapuneiden lausuntojen linjaa, joten ne tulevat
huomioiduksi osana kokonaisuutta.
Saapuneista lausunnoista kuudessa, joista yksi oli
ympäristöviranomaisen eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto,
kommentoitiin ympäristöselostusta. Kaikki ympäristöselostukseen
saapuneet kommentit on huomioitu ympäristöselostuksessa.
Suurimmassa osassa lausuntoja todetaan, että maakuntasuunnitelma ja ohjelma on hyvin laadittu ja kuvaa kattavasti maakunnan ominaispiirteitä
ja keskeisiä tavoitteita. Valittuja tavoitteita, kehittämisteemoja
(osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus) ja läpileikkaavia
painopisteitä (maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima) pidettiin
onnistuneesti valittuina ja kannatettavina. Älykkään erikoistumisen
valintoja korostettiin etenkin Kokkolan kaupungin,
Luonnonvarakeskuksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen
lausunnoissa. Myös osallistava valmisteluprosessi huomioitiin useassa
lausunnossa.
Muutamissa lausunnoissa kehotettiin nostamaan kärkiteemat ja -valinnat
selkeämmin esille ja selkeyttämään tekstin rakennetta. Tämä on
huomioitu nostamalla kehittämisteemakohtaisten kappaleiden alkuun
esille keskeiset painopisteet ja selkeyttämällä tekstin rakennetta mm.
muuttamalla kappalejakoa ja -rakennetta ja tarkentamalla otsikointia.
Nykytilan ja toimintaympäristön kuvaukseen on tuotu esille
kansainväliset ja eurooppalaiset megatrendit ja kehityssuunnat
muutamissa lausunnoissa ehdotetun mukaisesti.
Suurimmassa osassa lausuntoja ei tehty suoria ehdotuksia
sisältökorjauksista, vaan lausunnot olivat yleisluonteisesti asiakirjojen
sisältöä kuvaavia. Sekä muutamat suorat esitykset tekstikorjauksista että
muut lausunnoissa esille tuodut asiat on huomioitu pieninä
tekstitarkennuksina ja -lisäyksinä kehittämisteemakohtaisissa teksteissä.
Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on aluekehittämisen tavoitteita
yleisellä tasolla linjaava asiakirja, jossa ei tuoda esille yksittäisiä
hankkeita tai erillisissä kehittämisohjelmissa esitettyjä yksityiskohtaisia
toimenpiteitä. Tämän vuoksi osassa lausunnoissa esitettyjä
yksityiskohtaisia toimenpiteitä ei ole nostettu osaksi
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maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tekstiä, vaan ne on kirjattu erillisiin
kehittämisohjelmiin tai tulevat kirjatuksi vuosittain laadittavan,
maakuntaohjelman toteuttamista tarkentavan toimeenpanosuunnitelman
yhteydessä.
Joissakin lausunnoissa on kommentoitu tavoitteellista aluerakennetta ja
pyydetty muutoksia tavoitteellisen aluerakenteen/Keski-Pohjanmaan
kehityskuvaan 2040. Näissä lausunnoissa esille tuodut asiat on
tarkennettu maakuntasuunnitelman aluerakennetta ja maakuntaohjelman
saavutettavuus -kehittämisteemaa koskeviin teksteihin. Aluerakenteen
pääkuva on hyväksytty osana Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 prosessia (maakuntavaltuusto 24.11.2016) eikä sitä ole syytä lähteä sen
takia muuttamaan. Toisaalta tavoitteellisen aluerakenteen kuva on
yleispiirteinen ja sisältää jo lähtökohtaisesti useimmat lausunnoissa esille
tulleet asiat, joita nyt on lisäksi tarkennettu tekstissä.
Maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta tullaan sen hyväksymisen
jälkeen laatimaan toteutusta ja viestintää varten muutamissa lausunnoissa
ehdotettu tiivistelmä, jossa kuvataan asiakirjan keskeinen sisältö ja
tavoitteet.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. merkitsee tiedoksi laaditun swot-arvioinnin ja saattaa sen käyttöön
maakuntavalmisteluprosesseille,
2. hyväksyy saatujen lausuntojen pohjalta tehdyt muutokset KeskiPohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2040 ja maakuntaohjelmaan
2018-2021 sekä sen ympäristöselostukseen
3. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy laaditun
maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 sekä
siihen liittyvän ympäristöselostuksen.
Päätös:
Hallitus päätti siirtää asian lopullisen käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Maakuntahallitus antoi evästykset asiankirjan lopulliseen viimeistelyyn.
--Strategiapäällikkö Marita Mutka poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo 10.50.
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Maakuntahallitus 13.11.2017 § 109
Maakuntahallituksen edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun
perusteella on maakuntaohjelma-asiakirjaan tehty tekstilliset tarkistukset
sekä huomioitu kulttuuri- ja yritysnäkökulmaan liittyvät painotukset.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy laaditun
maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 sekä
siihen liittyvän ympäristöselostuksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2017

Maakuntahallitus 6.11.2017 § 103
Tammi-syyskuun talousarvion toteuma
Liiton lakisääteinen toiminta
TA
Toimintatuotot
3 000 €
Toimintakulut
- 1 049 627 €

Toteuma
1 488,23 50 %
- 858 017,95 82 %

Muu liiton toiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut

27 544,80 76 %
- 155 750,69 46 %

36 300 €
-340 300 €

Liiton hallinnoimat hankkeet
Toimintatuotot
154 400
Toimintakulut
-154 400 €

0,00
- 64 335,11 106 %

Rahoitus
Toimintatuotot

913 225,50

Maakuntauudistus
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 217 634 €

75 %

328 295,00
-50 031,89

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee hallintopäällikön esittelemän toteuman tiedoksi.
Päätös:
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
--Maakuntahallitus 13.11.2017 § 110
Maakuntahallituksen edellisessä kokouksessa käydyn esittelyn ja
keskustelun perusteella kokouksessa esitellään vuoden 2017 talousarvion
toteutuma siten, että tulo- ja menojaksotukset ovat tarkennettu, ja lisäksi
esitetään vuoden 2017 tulosennustearvio.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee hallintopäällikön ja maakuntajohtajan esittelemän
toteuman tiedoksi.
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Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi tammi-syyskuun taloustoteuman. Lokakuun
lopun tilanteen toteumaraportti toimitetaan loppuvuoden ennusteella
maakuntahallituksen jäsenille tiedoksi mahdollisimman pian.
Ennusteessa tullaan huomioimaan mahdollinen
maakuntakuntauudistuksen tuloutus tälle vuodelle.
---
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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2018

Maakuntahallitus 6.11.2017 § 104
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan
- maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion
laadintaohjeet.
- maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja
talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
- talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat
sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto
antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten
talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.
Kuntien jäsenmaksujen kasvu on +/- 0,0 %. Kuntaosuudet vuonna
2018 ovat 1 217 650 euroa. Tavoitteet vuodelle 2018 asetetaan
edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä
laaditaan vuoden 2018 talousarvio.
Suunnitelmavuosien 2019-2020 talousarvio tulee olemaan
loppusummaltaan sama kuin vuoden 2018 talousarvio ja ne
tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.
Liiton toimintakulut vuonna 2018 ovat 1 1 664 590 euroa ja
toimintatuotot ovat 1 664 590 euroa.
Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut 1 217 650 euroa (TA 201/1 217 634 €)
Tuet ja avustukset 117 540 euroa (TA 2017/137 700 €)
Muut toimintatuotot 329 400 euroa (TA 2017/56 000 €), joka
sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin
hankkeisiin, 32 795 euroa (TA 2017/20 700 €).
Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:
- lakisääteinen toiminta, 1 197 700 euroa (TA 2017/1 049 627 €)
- muu liiton toiminta, 349 650 euroa (TA 2017/340 300 €)
- liiton hanketoiminta 117 940 euroa (TA 2017/ 154 400 €)
Kuntien jäsenmaksut pysyvät vuoden 2017 tasolla eli 1 217 650 euroa.
Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/–nolla.
Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 064 550 €
(TA 2017/904 360 euroa) eli 64 prosenttia vuoden 2018 talousarvion
loppusummasta. Palkkamäärärahoilla katetaan 15 henkilötyövuotta.
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Liiton hallinnoimien hankkeiden henkilöstökulut ovat yhteensä 99 400
euroa.
Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on
13 prosenttia eli 214 400 euroa. Toimintamäärärahoista prosenttia 97
kohdistuu lakisääteiseen tehtäväkokonaisuuteen ja sisältää mm.
rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin.
Vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelmavuoden
tavoitteet on sovitettu yhteen uuden maakuntaohjelman ja
maakuntauudistuksen tavoitteiden kanssa. Lisäksi on täsmennetty
maakuntaliiton ja sen vastuualueiden konkreettisia tavoitteita, jotta
toiminnan toteutumista voidaan aikaisempaa selkeämmin arvioida.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitukselle esitellään vuoden 2018 talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaluonnos, joka hyväksytään seuraavassa
kokouksessa 13.11.2017.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana, klo 12.45.
Maakuntahallitus 13.11.2017 § 111
Edellisessä kokouksessa jaettiin ja esiteltiin talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaehdotus, jota on tarkennettu kuvaamalla tarkemmin
valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden (lakisääteinen toiminta, muu
toiminta ja hanketoiminta) toiminta ja olennaiset määrärahat. Lisäksi on
täydennetty muita talouden määrärahaperusteluita.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
1. hyväksyy vuosien 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton
muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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TULEVAISUUDEN MAAKUNTA -HANKE

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 104
Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
kehittämishankkeelleen Tulevaisuuden maakunta.
Taustaa
Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia, sekä viestintää. Hankkeen avulla toteutuu
viestinnän erityisrooli kansallisessa sekä maakunnallisessa
valmistelussa. Viestinnän roolia on painotettu ministeriön taholta
valmistelun alkuvaiheista lähtien, se on tärkein osa rakenneuudistuksen
läpivientiä maakunnissa ja siihen on pystyttävä hakemaan
toimintamalleja, jotka mahdollistavat tasapuolisen sekä avoimen ja
syrjimättömän kohtelun kaikille osapuolille. Hankkeella haetaan
viestintään toimintamalli, joka toteuttaa niin kansallista
viestintäsuunnitelmaa kuin alueen omaa viestintäsuunnitelmaa.
Hankkeen tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia sekä viestintää:
- tuottaa tasapuolisuutta ja avoimuutta tukevia viestintämuotoja ja
toimintamalleja
- saada aikaan malli vuonna 2019 aloittavalle maakuntaorganisaatiolle
- tukea esivalmistelun työryhmätyöskentelyä ja koordinoida uudistuksen
kokonaiskuvaa
- tuottaa maakuntauudistuksen läpiviemiseksi muutossuunnitelma
- tuottaa alueellisen viestinnän tueksi viestintäsuunnitelma
- mahdollistaa maakuntauudistuksen valmistelun laajalla yhteistyöllä,
mm. tilaisuudet ja tukitoimet (esim. Tulevaisuuden maakunta skenaariopaja, muutosjohtamisen ja muutosviestinnän konsultointi, jne.)
- tuottaa tietoa kunta- ja maakuntakonsernien rajapintojen
määrittelemiseksi
Hankkeella saadaan aikaan laajassa yhteistyössä toteutettu uusi
maakuntaorganisaatio, sekä uusi toimintamalli alueellisten palvelujen
tarjoamiseksi. Hankkeessa syntyy konkreettisina tuotoksina mm:
- alueellinen viestintäsuunnitelma
- maakuntauudistuksen muutossuunnitelma
- rakenne uudelle maakuntaorganisaatiolle, vuodelle 2019
- toimintamalli maakunnallisten palvelujen tarjoamiseksi
tulevaisuudessa
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Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton oman tuotannon hankkeena.
Hankkeen vastuullisena johtaja toimii maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Hankkeelle kohdistetaan suunnittelijan palkkakustannuksia enintään
30 % kuuden kuukauden aikana.
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.11.2016-31.12.2017
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2016
2017
Henkilöstökustannukset 3 000
9 400
Ostopalvelut
10 000 20 000
Muut kulut
600
1 000
Yhteensä
15 000 29 000
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2016
2017
MKR/ KPliitto
12 000
23 200
Kuntarahoitus *
3 000
5 800
Yhteensä
15 000
29 000

Yhteensä
12 400
30 000
1 600
44 000

Yhteensä
35 200
8 800
44 000

* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanjohtajat sekä sote- ja
maakuntauudistuksen muutosjohtajat.
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
040-5309904.
Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.11.2016-31.12.2017 maakunnan
kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 35 200 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
3) hyväksyy suunnittelija Tiina Harjunpään palkasta enintään 1/3
kohdistettavaksi hankkeelle tuntikirjanpidon mukaisesti
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 2/2017
Maakuntahallitus 5/2017
Maakuntahallitus 11/2017
Maakuntahallitus 12/2017

20 2.2017/§ 13
22.5.2017/§ 47
6.11.2017/§ 105
13.11.2017/§ 112

Sivu
333

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 20.2.2017 § 13
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen rahoituksesta käydään
parhaillaan neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa. Alustavien
tietojen mukaan alkuvuodelle 2017 on jaossa yhteensä 0,8 m€ rahoitusta
eli noin 40.000 €/maakunta. Väliaikaishallinnon 1.7.-31.12.2017 ja
vuoden 2018 rahoituksesta käydään myös neuvotteluja. Maakunnat
kokevat, että valtionrahoituksesta tulisi saada tietoa mahdollisimman
pian, jotta maakuntien valmistelutyöt eivät viivästy, ja koska
lakisääteistä uudistusta ei voida sälyttää kuntien ja kuntayhtymien
nykyrahoituksen vastuulle.
Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -hanke laadittiin ja hyväksyttiin
syksyllä 2016. Näkökulmana oli silloin viestinnän, muutosvalmistelun ja
kuntarajapinnan kehittäminen ja rahoittaminen. Vuoden 2017 osalta
suunnitelmana on painottaa moniorganisatorisen valmistelun
koordinaatiota, uudistuksen mallintamista, viestintää ja osallistamista
sekä vuoden 2017 tapahtumien rahoitusta. Keski-Pohjanmaan päivä
12.9.2017 on myös tarkoitus järjestää osana Tulevaisuuden KeskiPohjanmaa -hanketta.
Maakunnan kehittämisrahoitusta on sitomatta noin 29.000 euroa ja
sitomaton kehittämisraha esitetään lisättäväksi Tulevaisuuden KeskiPohjanmaa -hankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio olisi
silloin 73.000 euroa.
Maakuntahallitukselle esitellään maakuntauudistuksen
muutosrahoituksen tilannekatsaus ja lähetekeskusteluna Tulevaisuuden
Keski-Pohjanmaa -hankkeen tarkennettu hankesuunnitelma ja rahoitus.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi ja
päättää käsitellä Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa -hankkeen maaliskuun
kokouksessaan.
Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi.
---
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Maakuntahallitus 22.5.2017 § 47
Keski-Pohjanmaan liitto on hakenut maakunnan kehittämisrahoitusta
maakuntauudistuksen koordinaatio- ja viestintähankkeelle nimeltä
Tulevaisuuden maakunta. Maakuntahallitus on hyväksynyt
marraskuussa 2016 hankkeen rahoittamiseen 44 000 euroa.
Nyt esitettävällä hakemuksella täydennetään jo voimassa olevaa
hanketta ja sille tehtyä rahoituspäätöstä.
Taustaa
Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia, sekä viestintää. Hankkeella yhdistetään
nykyinen maakuntaohjelmavalmistelu osaksi uutta maakuntaa ja uuden
maakunnan maakuntastrategian valmistelutyötä.
Hankkeen tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
toimeenpanoa, koordinointia sekä viestintää:
- tuottaa tasapuolisuutta ja avoimuutta tukevia viestintämuotoja ja
toimintamalleja
- tukea esivalmistelun työryhmätyöskentelyä ja koordinoida uudistuksen
kokonaiskuvaa
- tuottaa alueellisen viestinnän tueksi viestintäsuunnitelma
- tuottaa aluekehittämisen strategia Maakuntasuunitelma 2040 sekä
maakuntaohjelma 2018-2021
- tukea tulevan maakuntaorganisaation maakuntastrategian valmistelua
mm. maakuntaohjelmatyön avulla
- mahdollistaa maakuntauudistuksen valmistelun laajalla yhteistyöllä,
mm. tilaisuudet ja tukitoimet (esim. Tulevaisuuden maakunta skenaariopaja, muutosjohtamisen ja muutosviestinnän konsultointi, jne.)
Hankkeella saadaan aikaan laajassa yhteistyössä toteutettu uusi
maakuntaorganisaatio, sekä uusi toimintamalli alueellisten palvelujen
tarjoamiseksi. Hankkeessa syntyy konkreettisina tuotoksina mm:
- alueellinen viestintäsuunnitelma
- maakuntasuunnitelma 2040 sekä maakuntaohjelma 2018 - 2021
Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton oman tuotannon hankkeena.
Hankkeen vastuullisena johtaja toimii maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Hankkeelle kohdistetaan suunnittelijan (hankkeessa projektipäällikkö) ja
strategiapäällikön palkkakustannuksia osa-aikaisesti hankkeen ajalta.
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Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.11.2016-31.12.2017
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€) päätös 11/2016
Kustannus
2016
2017
Yhteensä
Henkilöstökustannukset 3 000
9 400
12 400
Ostopalvelut
10 000 20 000
30 000
Muut kulut
600
1 000
1 600
Yhteensä
15 000 29 000
44 000
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€) päätös 11/2016
Rahoitus
2016
2017
Yhteensä
MKR/ KPliitto
12 000
23 200
35 200
Kuntarahoitus *
3 000
5 800
8 800
Yhteensä
15 000
29 000
44 000
* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen uusi esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
2016
2017
Yhteensä
Henkilöstökustannukset 0
7 000
7 000
Matkakulut
0
3 000
3 000
Ostopalvelut
500
61 500
62 000
Kone-ja laitehankinnat
7 000
7 000
Muut kulut
1 000
1 000
Yhteensä
500
79 500
80 000
Hankkeen uusi esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2016
2017
Yhteensä
MKR/ KPliitto
0
64 000
64 000
Kuntarahoitus *
500
15 500
16 000
Yhteensä
500
79 500
80 000
Hankkeen ohjausryhmänä toimivat maakuntauudistuksen
väliaikaishallinnon toimielimen jäsenet.
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämissuunnittelija Teija Tuunila.
Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen lisärahoitusta ajalle 1.11.2016-31.12.2017
maakunnan kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään x) 20 000 euroa/28 800
euroa.
2) toteaa, että jo aikaisemmin tehdyllä päätöksellä (MKH 14.112016
§104) hankkeelle on myönnetty x) 44 000 euroa, 35 200 euroa ja nyt
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tehtävällä päätöksellä MKR -rahoitusta myönnetään lisärahoitusta
20 000 euroa
3) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
4) hyväksyy suunnittelija Tiina Harjunpään ja strategiapäällikkö Marita
Mutkan palkasta enintään 1/3 kohdistettavaksi hankkeelle
tuntikirjanpidon mukaisesti
5) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä.
Valtuuston puheenjohtaja Erkki Mustasaari saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana klo 10.00.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 6.11.2017 § 105
Keski-Pohjanmaan liitto on hakenut maakunnan kehittämisrahoitusta
maakuntauudistuksen koordinaatio- ja viestintähankkeelle nimeltä
Tulevaisuuden maakunta. Maakuntahallitus on hyväksynyt
marraskuussa 2016 hankkeen rahoittamiseen 35 200 euroa, sekä
toukokuussa 2017 28 800 euroa.
Nyt esitettävällä hakemuksella täydennetään jo voimassa olevaa
hanketta ja sille tehtyä rahoituspäätöstä ja tehdään hankkeen
kustannuslajien muutosesitys seuraavasti:
Hankkeen uusi esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
Ostopalvelut
Kone-ja laitehankinnat
Muut kulut
Yhteensä

2016
500

500

2017
96 000
7 000
4 000
107 000

Yhteensä
96 500
7 000
4 000
107 500

Hankkeen uusi esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2016
2017
Yhteensä
MKR/ KPliitto
0
86 000
86 000
Kuntarahoitus *
500
21 000
21 500
Yhteensä
500
107 000 107 500
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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*hakijan omarahoitusosuus

Maakuntahallitus 11/2017
Maakuntahallitus 12/2017

6.11.2017/§ 105
13.11.2017/§ 112

Hankkeen ohjausryhmänä toimivat maakuntauudistuksen
väliaikaishallinnon toimielimen jäsenet, sekä pienempi hallinnollinen
ohjausryhmä.
Ohjausryhmän edustus:
Kaj Lyyski, rahoittajan edustaja/ yhteyshenkilö Keski-Pohjanmaan liitto
Teija Tuunila, rahoittajan edustaja/valmistelija Keski-Pohjanmaan liitto
Jukka Ylikarjula, toteuttajan edustaja/ vastuullinen johtaja KeskiPohjanmaan liitto
Tiina Harjunpää, toteuttajan edustaja/ projektipäällikkö KeskiPohjanmaan liitto
Marita Mutka, Keski-Pohjanmaan liitto
Sanna-Maija Kauppi, Keski-Pohjanmaan liitto
Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta
Suvi Melender-Lågland, Soite
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämissuunnittelija Teija Tuunila.
Kansainvälisten asioiden päällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen lisärahoitusta ajalle 1.11.2016-31.12.2017
maakunnan kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 22 000 euroa.
2) toteaa, että jo aikaisemmin tehdyillä päätöksillä (MKH 14.112016
§104 sekä MKH 22.5.2017 §47) hankkeelle on myönnetty rahoitusta
yhteensä 64 000 euroa ja nyt tehtävällä päätöksellä MKR -rahoitusta
myönnetään lisärahoitusta 22 000 euroa
3) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä. Hanke tukee Työ- ja elinkeinoministeriön painotusten
mukaisesti maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja maakunnan
kehittämisrahoituksen raportoinnin loppuunsaattamista.
Päätös:
Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, koska
esittelijä ei ollut paikalla kokouksessa
Esittelijä Anne Sormunen TEMin työkokouksessa Oulussa 6-7.11.2017.
---
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Maakuntahallitus 13.11.2017 § 112
Kansainvälisten asioiden päällikön ehdotus:
Työesteiden vuoksi kokouksessa ei ollut paikalla viranhaltijaa joka olisi
voinut esitellä asiaa.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen lisärahoitusta ajalle 1.11.2016-31.12.2017
maakunnan kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 22 000 euroa.
2) toteaa, että jo aikaisemmin tehdyillä päätöksillä (MKH 14.112016
§104 sekä MKH 22.5.2017 §47) hankkeelle on myönnetty rahoitusta
yhteensä 64 000 euroa ja nyt tehtävällä päätöksellä MKR -rahoitusta
myönnetään lisärahoitusta 22 000 euroa
3) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä. Hanke tukee Työ- ja elinkeinoministeriön painotusten
mukaisesti maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja maakunnan
kehittämisrahoituksen raportoinnin loppuunsaattamista.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen jäsenen
Marlen Timosen esittäneen, ettei hankkeelle myönnetä lisärahoitusta.
Timosen esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen maakuntahallituksen puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Marlen Timonen jätti eroavan mielipiteensä pykälään 112.
---
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

Maakuntahallitus 13.11.2017 § 113
Maakunnan yhteistyöryhmästä säädetään Laissa alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014).
Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9.2017 nimennyt maakunnan
yhteistyöryhmän valtuustokaudeksi 2017-2021. Kokoonpanoa on
täydennetty vielä puuttuneiden nimien osalta maakuntahallituksen
kokouksessa 2.10.2017.
Yhteistyöryhmälle on laadittu työjärjestys, joka esitetään
maakuntahallituksen vahvistettavaksi. Työjärjestyksen pohjana on
käytetty maakuntahallituksen 22.9.2014 hyväksymää edellistä
työjärjestystä, joka on päivitetty tarvittavilta osin vastaamaan uutta
valtuustokautta.
Työjärjestysluonnos on käsitelty ja hyväksytty maakunnan
yhteistyöryhmässä 26.10.2017 vietäväksi maakuntahallituksen
vahvistettavaksi seuraavin tarkennuksin:
1) Työjärjestykseen tarkennetaan, että kukin lähettävä taho vastaa
omien edustajiensa osalta osallistumiskustannuksista MYR
kokouksiin
2) Työjärjestykseen lisätään sihteeristön jäsenten läsnäolo- ja
puheoikeus yhteistyöryhmän kokouksissa (asiantuntijan roolissa)
3) Pykäläviittaukset kuntalakiin korjataan vastaamaan uutta kuntalakia
4) Tarvittaessa työjärjestystä tarkistetaan uuden voimaan tulevan
lainsäädännön myötä.
Yhteistyöryhmän esille tuomat tarkennukset on tehty
maakuntahallituksen vahvistettavaksi esitettyyn työjärjestysluonnokseen.
Maakuntauudistuksen toteutuessa nyt suunnitellussa aikataulussa on
uudella maakunnalla toimivalta nimetä uusi maakunnan yhteistyöryhmä
ja vahvistaa sen työjärjestys vuonna 2020.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy esitetyn maakunnan yhteistyöryhmän
työjärjestyksen. Työjärjestys tarkistetaan tarvittaessa uuden voimaan
tulevan lainsäädännön myötä.
Maakuntahallituksen päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakunnan yhteistyöryhmän
työjärjestyksen.
Tarkastuslautakunta 1/2017
29.3.2017 § 9
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 / HALLITUKSEN RAPORTTI

Tarkastuslautakunta 29.3.2017 § 9
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet toteutuneet.
Esitys: Tarkastuslautakunta päättää keskustella arviointikertomukseen
otettavista asioista.
Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua
seuraavassa kokouksessa.
Tarkastuslautakunta 18.4.2017 § 16
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Esitys: Tarkastuslautakunta päättää keskustella
arviointikertomukseen otettavista asioista.
Päätös: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta
vuoden 2016 tasekirjan/toimintakertomuksen ja kokousten
kuulemistilaisuuksien perusteella.
Tarkastuslautakunta 21.4.2017 § 20
Esitys: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä
arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja esittää sen edelleen
maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016
arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.
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Maakuntavaltuusto 27.4.2017 § 3
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aimo Maijala esitteli
arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.
Keskustelun aikana Marlen Timonen nosti esille, että liiton taseessa
oleva lainasaatava tulisi kirjata kuluksi. Tällä teknisellä kirjaamisella
riskisaatava poistuu taseesta.
Päätös:
Maakuntavaltuuston yksimielisesti hyväksyi arviointikertomuksen ja
velvoittaa maakuntahallituksen ryhtymään toimenpiteisiin ja antamaan
valtuustolle selvityksen arviointikertomuksessa esille otetuista asioista
(kohdat 2/henkilöstön työhyvinvointi, 4/lainasaaminen, 7/hallituksen
selvitys valtuustolle).
--Maakuntahallitus 13.11.2017 § 114
Maakuntavaltuusto päätti hyväksyessään vuoden 2016
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, että kertomuksessa esitettyjä
havaintoja tulee selvittää ja maakuntahallituksen tulee raportoida
maakuntavaltuuston seuraavalle kokoukselle asioiden tilanteesta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle selvityksen vuoden 2016
tarkastuskertomuksessa esille otettujen asioiden tilanteesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
Selvitys ja mahdollinen jatkotoimenpide-ehdotus tuodaan vasta kevään
2018 maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana
klo 12.05.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 6.11.2017 § 115
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.11.-6.11.2017
- rahoituspäätös/matka Suomi 100 visio kilpailun palkintojen
jakoon ja näyttelyn avajaisiin 15.11.2017
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 7.11.-13.11.2017
3. Lähetetty 23.10.2017 lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle EteläPohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta sekä
ympäristöselostuksesta
4. Lähetetty 30.10.2017 lausunto Kainuun liitolle Kainuu-ohjelman
luonnoksesta sekä sen ympäristöselostuksesta
5. Lähetetty 2.10.2017 lausunto Pohjois-Pohjanmaan liitolle PohjoisPohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta ja
maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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13.11.2017

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan 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
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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