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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 15.3.2015 § 21
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, ja
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Jarmo
Rasmuksen.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Kajsa Kouvon.
---
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VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 22.2.2016 § 15
Kuntalain mukaan kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän
toimintakertomuksesta on säädetty kuntalain 69 §:ssä. Sen mukaan
toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 26.11.2014 vuosien 2015-2017 talous- ja
toimintasuunnitelman ja vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2015 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Vuoden 2015 talousarviosuunnitelma:
Toimintatuotot
Toimintakulut

1 527 950 euroa
1 557 770 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut
1 283 200 euroa
Tuet ja avustukset
178 950 euroa
Muut toimintatuotot,
65 800 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 996 320 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 385 800 euroa
Hankkeet
180 550 euroa
Talousarvion ali/ylijäämä -30 720 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

272 300 euroa
910 070 euroa

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2015
Toimintatuotot
1 575 957,50 euroa, josta
- kuntaosuudet vars. toimintaan
1 283 200,00 euroa/ 82 %
- tuet ja avustukset
194 950,65 euroa/ 12 %
- muut tuotot
97 806,38 euroa/ 6 %
Toimintakulut
Rahoitustuotot ja -kulut

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 577 649,50 euroa
161,20 euroa
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Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Lakisääteinen toiminta
1 013 494 €
Muu kehittämistoiminta
369 214 €
Hankkeet
285 146 €
Toimintamäärärahojen toteuma
328 809,49 euroa/ 120,8 %
Henkilöstökulujen toteuma
848 773,98 euroa/ 93,3 %
Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on – 1 531,27 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 269 984,75euroa. Peruspääoma 31.12.2015 oli 481 340 euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittaan.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2015 tilikauden alijäämä,
1 531,27euroa, katetaan edellisten vuosien ylijäämästä,
2. hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus käy vuoden 2015 toimintakertomuksesta
lähetekeskustelun ja allekirjoittaa/hyväksyy sen seuraavassa
kokouksessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 15.3.2016 § 22
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2015 tilikauden alijäämä,
1 531,27euroa, katetaan edellisten vuosien ylijäämästä,
2. hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
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Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN
PÄIVITYSINVENTOINTI

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 23
Ympäristöministeriö on asettanut nähtäville valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin, jonka asiakirjat
ovat luettavissa osoitteessa ym.fi/maisemakuuleminen, ja pyytää
15.3.2016 mennessä Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa ehdotuksesta
sekä hankkeelle laaditusta ympäristövaikutusten arvioinnista. Vuonna
2010 aloitetun päivitysinventoinnin tuloksena on ehdotuksen mukaisilla
183 maisema-alueella tarkoitus korvata valtioneuvoston vuoden 1995
päätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamana viranomaisinventointina. Keski-Pohjanmaan maakuntaan
osoitetaan ympäristöministeriön hankkeelle asettaman ohjaus- ja
arviointityöryhmän (MAPIO) ehdotuksessa kolme valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta.
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus antaa valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista seuraavan
lausunnon:
Maisema-alueiden päivitysinventointi tehtiin Keski-Pohjanmaalla ja
koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vuosina 2012–2013
MKN maisemapalvelut Pro Agrian toimesta alueellisen ohjausryhmän
koordinoimana. Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan
maakuntamuseo osallistuivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
vetämän ohjausryhmän työhön, jossa oli edustus myös Museovirastosta
ja muista alueen maakunnista. Maisema-alueiden päivitysinventoinnin
yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella selvitettiin
jossain määrin myös maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, mutta
niiden inventointia ei toteutettu kokonaisuudessaan. Keski-Pohjanmaalla
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi tulee
täydentää, kun tässä lausunnolla olevat maisema-alueet osoitetaan
maakuntakaavassa. Koko maata koskeva ehdotus uusiksi
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on viimeistelty
MAPIO:n ja ELY-keskusten yhteistyönä.
Keski-Pohjanmaalle ehdotetut maisema-alueet ovat 124.
Perhonjokilaakson viljelymaisema Vetelissä, 125. Lestijokilaakson
kulttuurimaisema Kannuksen rajalta Toholammin Sykäräisiin ja 126.
Vattajan rantamaisemat Kokkolassa. Vuoden 1995 valtioneuvoston
päätöksellä vahvistetussa inventoinnissa Keski-Pohjanmaalle osoitettiin
yksi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Lestijokilaakso. KeskiPohjanmaan maakuntakaavan valtioneuvoston vahvistamassa II
vaihemaakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
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kannalta valtakunnallisesti tärkeänä alueena on osoitettu kuusi maisemaaluetta eli huomattavasti viranomaisinventointia laajemmin. Kaikki
päivitysinventoinnissa ehdotetut alueet sisältyvät näihin voimassa
olevassa maakuntakaavassa huomioituihin kohteisiin eikä inventoinnilla
ole ristiriitaa maakuntakaavaan. Huhtikuussa 2015 maakuntavaltuuston
hyväksymässä ja ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa IV
vaihemaakuntakaavassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan maisemaalueet sekä rakennetun kulttuuriympäristön kohteet päivitetään
vastaamaan tällä hetkellä voimassa olevia viranomaisinventointeja,
jolloin maisema-alueet Lestijokilaaksoa lukuun ottamatta on
kokonaisuudessaan osoitettu maakunnallisesti arvokkaina maisemaalueina.
Tässä ehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi
olevat kohteet edustavat Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon
maisemaseutuja, minkä lisäksi Lestijokilaakson kulttuurimaiseman
laajennus ulottuu Suomenselän maisema-alueelle. Jatkossa kaikki KeskiPohjanmaan maisemamaakunnat ovat edustettuna valtakunnallisesti
arvokkaissa maisema-alueissa. 124. Perhonjokilaakson viljelymaisema
Vetelin kirkonkylän ympäristössä on arvioitu maisemarakenteeltaan
tyypilliseksi keskipohjalaiseksi jokilaaksomaisemaksi, jossa on runsaasti
vanhaa rakennuskantaa. 125. Lestijokilaakson kulttuurimaisema
arvioidaan edustavaksi esimerkiksi keskipohjalaisesta
jokilaaksomaisemasta, joka vaihettuu ylävirtaa kohti jyrkkäpiirteisiin ja
sulkeutuneempiin Suomenselän kumpuileviin laaksomaisemiin. 126.
Vattajan rantamaisemat koostuvat Vattajan hietikoista sekä Ohtakarin
kalastajakylästä ja se on ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisemanähtävyydeksi.
Keski-Pohjanmaan liiton kunnat, joita valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventointi koskee, ovat antaneet omat
lausuntonsa päivitysinventointiin ehdotetuista kohteista. KeskiPohjanmaan liitto arvostaa kuntien antamia lausuntoja. Vetelin ja
Kaustisen kunta eivät ole esittäneet poikkeavaa rajausta
Perhonjokilaakson viljelymaiseman ehdotetuksi maisema-alueeksi.
Myös Keski-Pohjanmaan liitto pitää esitettyä valtakunnallisen maisemaalueen rajausta Perhonjokea ympäröivään laaksoon avautuville
viljelyalueille hyvänä. Perhonjokilaakson viljelymaiseman nimen
muuttamista Vetelinjokilaakson viljelymaisemaksi Keski-Pohjanmaan
liitto ei varauksetta kannata. Nimeä muutettaessa kirjoitusasun tulisi olla
Vetelin jokilaakson viljelymaisema, mutta joen nimen mukainen
Perhonjokilaakso on luonteva vaihtoehto.
Toholammin kunta puolestaan on esittänyt Lestijokilaakson
kulttuurimaiseman arvon muuttamista kokonaisuudessaan
maakunnallisesti arvokkaaksi eikä halua valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen laajenevan Määttälästä Sykäräisiin. Toholammin kunta
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perustaa kantansa kokemukseen valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen vaikutuksesta vireillä olevien tuulivoimahankkeiden
suunnitteluun sekä Lestijokilaakson osayleiskaavan laadintaan.
Kunnanhallitus katsoo maiseman arvojen säilyvän maisema-alueen
arvotuksesta huolimatta alueen voimakkaan ja edelleen kehittyvän
maatalouden hyödyntäessä jokilaakson peltoja. Keski-Pohjanmaan liitto
huomauttaa, että voimassa olevassa maakuntakaavassa Lestijokilaakso
on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti tärkeä alue Kannuksen Väli-Kannuksesta Toholammin
Sykäräisiin aina Lestijärven rajalle asti. Tähän rajaukseen verrattuna nyt
lausunnolla oleva ehdotus rajaa Lestijokilaakson kulttuurimaiseman
Kannuksen ja Toholammin kuntarajalta Toholammin kuntakeskuksen
molemmin puolin Sykäräisten Poikkitiehen asti, minkä eteläpuolella
maisema-alueen arvo olisi maakunnallisesti arvokas. Keski-Pohjanmaan
liitto ymmärtää Toholammin kunnan hallituksen esityksen, mutta
kannattaa työryhmän esittämää valtakunnallisen maisema-alueen
rajausta Lestijokea ympäröivään laaksoon.
Kokkolan kaupunginhallitus on antanut lausunnon Vattajan
rantamaisemien osalta. Kaupunginhallitus toteaa Vattajan hietikkojen
sekä Ohtakarin ympäristöineen säilyneen Suomen merkittävimpänä
dyynihietikkoalueena sekä avointen lentohietikkojen suojelualueena ja
kuuluvan siksi valtakunnallisesti tärkeiden maisema-alueiden joukkoon.
Kokkolan kaupunginhallitus toteaa rajauksesta pois jätetyn
puolustusvoimien varikkoalueen, jossa puolustusvoimien toiminnasta
huolimatta on hyvin säilynyt puustoinen dyynijakso, kuuluvan samaan
kokonaisuuteen. Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa Kokkolan
kaupunginhallituksen esitystä laajentaa maisema-alueen rajaus
käsittämään myös puolustusvoimien varikkoalueen dyynijaksot.
Puolustusvoimien toiminta alueella on ollut mahdollistamassa koko
alueen monimuotoisen maisema- ja luontoarvojen säilymistä. Lisäksi
Keski-Pohjanmaan liitto kiinnittää huomiota maisema-alueen
nimeämiseen Vattajan rantamaisemiksi ja ehdottaa nimeä Vattajan ja
Ohtakarin rantamaisemat.
Päivitysinventoinnin tausta-aineiston ja SOVA-lain 3 §:n mukaisen
ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti positiivisia
rajoitusten kohdistuessa lähinnä viranomaistoimintaan. Niillä on vain
välillisiä oikeusvaikutuksia maanomistajiin rakennuslupien,
toimenpidelupien, maisematyölupien ja purkamislupien kautta. Samalla
niille on todettu paljon paikallisiin asukkaisiin ja muihin alueella
liikkuviin kohdistuvia positiivisia sosiaalisia-, ekologisia ja taloudellisia
vaikutuksia. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat
ottamaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin
huomioon maakuntakaavojen sekä yleis- ja asemakaavojen
lähtökohtana. Toholammin kunnanhallituksenkin lausunnossaan esille
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nostama huoli inventoinnin mahdollisista välillisistä vaikutuksista
suunnittelulle ja paikallisten hankkeiden valmistelulle nousee esille
vaikutusten arvioinnista negatiivisena vaikutuksena paikalliselle
luonnonvarojen käytölle, yrityksiin ja aluetalouteen kohdistuvana
suunnittelulle asetettavina reunaehtoina ja ohjausvaikutuksena sekä
maisema-alueen muun maankäytön maisemakuvaan ja rakentamistapaan
kohdistuvina erityisvaatimuksina. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisessa suunnittelujärjestelmässä maisema-arvot on huomioitava
myös yleisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Tässä kokonaisuudessa
yhtenäinen valtakunnallinen inventointi sujuvoittaa eri intressien
näkökulmien yhteensovittamista toimimalla lähtötietoaineistona muulle
suunnittelulle.
Keski-Pohjanmaan liitto pitää erityisen tärkeänä ohjata valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden tulkintaa muussa suunnittelussa siten,
ettei maisema-alueiden kehittämistä pysäytetä. Inventointien taustaaineistossa tälläkin kertaa kuvattu merkitys ei ole aina välittynyt
yksittäisten hankkeiden viranomaisohjaukseen ja maisema-alueiden
luonteen mukainen kehittämistä on ollut vierasta, mikä on voinut johtaa
liiallisiin rajoituksiin. Tavoitteen mukaista olisi turvata alueen
historiallisen kehityksen jatkumo ajanmukaisessa kontekstissa. KeskiPohjanmaalle ehdolla olevien maisema- alueiden osalta tämä tarkoittaa
esimerkiksi Toholammin ja Vetelin kuntakeskusten edelleen
kehittymistä ja alku- ja energiatuotannon monimuotoisen harjoittamisen
mahdollistamista maisema-alueiden ominaispiirteitä vaarantamatta.
Maisema-alueiden päivitysinventoinnilla pyritään turvaamaan
elinvoimaisten, luonnoltaan ja kulttuuriarvoiltaan monipuolisten
maatalousmaisemien säilyminen. Arvokkaiden maisema-alueiden
valikoimaan on esitetty myös muiden alkutuotannon elinkeinojen, kuten
kalastuksen maisemia. Maisema-alueiden tavoitteena ei ole estää
maaseutuelinkeinojen ja maisemien kehitystä eikä vaikeuttaa nykyisten
maatalouselinkeinojen harjoittamista vaan tukea alueiden kehittymistä
niiden ominaispiirteistä ja vahvuuksista käsin. Arvokkaiden maisemien
hoidolle on mahdollista hakea rahoitusta maisemanhoidon tueksi
kehitetyistä rahoitus- ja ohjausjärjestelmistä. Maisema-alueille on
mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemahoitoalueita
paikallisen toimijoiden aloitteellisuudesta. Keski-Pohjanmaan liitto pitää
tärkeänä maisema-arvojen vaalimista ja kannattaa valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen arvon hyödyntämistä ja on valmis tukemaan
paikallisia toimijoita asiassa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventoinnista laaditun lausunnon annettavaksi
ympäristöministeriön lausuntopyyntöön MAPIO työryhmän
ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi täydennyksin valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista laaditun
lausunnon annettavaksi ympäristöministeriön lausuntopyyntöön MAPIO
työryhmän ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaista maisemaalueista.
--Aluesuunnittelija Janna Räisänen poistui kokouksesta asian käsittelyn
päätöksenteon jälkeen, klo 10.05.
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JÄSENEHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN TAIDENEUVOSTOON

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 24
Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) annetun lain 5 §:ssä säädetään,
että Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii taideneuvosto.
Taideneuvoston tehtävänä on:
- päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista,
- niiden tarkemmista nimistä ja toimikuntien määrästä, päättää
valmistelevien jaostojen nimeämisestä,
- nimetä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtaja ja
muut jäsenet,
- antaa Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen
jakaantumisesta,
- myöntää vuoden aikana kehittämismäärärahaa esille nouseviin uusiin
aloitteisiin erilaisina kokeilu-ja kehittämishankkeina, esittää valtion
taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) mukaista akateemikon
- arvonimeä erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle ja toimia
ministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa ja
huolehtia
- muista tehtävistä, joista erikseen säädetään tai jotka ministeriö sille
antaa.
Taideneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään
kahdeksan jäsentä.
Taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt
henkilö.
Opetus-ja kulttuuriministeriä nimeää taideneuvoston puheenjohtajan ja
jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan taiteen ja kulttuurin
kannalta merkittäviä tahoja.
Taideneuvostoa nimettäessä huolehditaan siitä, että sen taiteellinen ja
muu asiantuntemus on monipuolista ja että kielelliset ja alueelliset
näkökohdat otetaan huomioon. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös
jäsenten ikärakenteeseen ja aikaisempaan kokemukseen
vastaavasta tehtävästä.
Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää nimeämään ehdokkaanne
taideneuvostoon. Ministeriö pyytää nimeämään sekä nais- että
miesehdokkaan.
Taideneuvoston toimikausi alkaa 1.9.2016 ja jatkuu 31.8.2019 asti.
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Opetus-ja kulttuuriministeriä toivoo, että myös vähemmistökulttuureihin
ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvä asiantuntemus otetaan
ministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelman mukaisesti
huomioon nimeämisesitystä tehtäessä.
Ehdotuksen tekijän on varmistettava jäsenehdokkaan suostumus
tehtävään. Ehdotuksesta, joka pyydetään toimittamaan opetus-ja
kulttuuriministeriöön 31.maaliskuuta 2016 mennessä.
Keski-Pohjanmaan ehdokkaat on valittu vuonna 2014 selvitetyistä
Keski-Pohjanmaan ehdokkaista valtion taidetoimikuntaan, puoltajana
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä:
Hannu Saha
FT, dosentti, Musiikin edistämissäätiön johtaja
suomi
Penttiläntie 2, 69600 Kaustinen / 040-5891819 /
hannu.saha@musiikinedistamissaatio.fi
Suostuu tehtävään
Taiteen asiantuntijuuden erityisala on musiikki, mutta asiantuntijuutta
myös muista taiteista sekä erityisalueena lisäksi taiteen edistämisen
kysymykset ja kulttuuripolitiikka.
Irene Välimäki
toiminnanjohtaja, tekstiilitaiteilija
suomi
Läntinen kirkkokatu 53 67100 Kokkola, 044 3363500,
irene.valimaki@pp.kpnet.fi
Suostumusta kysytty, vastausta ei ole saatu vielä (mikäli suostumusta ei
saada, varahenkilönä ehdokkaaksi esitetty Kristina Ahmasta)
muotoilu, käsi- ja taideteollisuus
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus esittää valtion taidetoimikuntaan Keski-Pohjanmaan Hannu
Sahaa Kaustiselta ja Irene Välimäkeä Kokkolasta. Välimäen
kieltäytyessä esitetään Keski-Pohjanmaan toiseksi edustajaksi Kristina
Ahmasta Kokkolasta. Lisäksi puolletaan valtion taidetoimikuntaan
maakuntaliittojen yhteiseksi ehdokkaaksi Kari Häkämiestä VarsinaisSuomesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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KESKI-POHJANMAAN JÄRJESTÖSTRATEGIA 2020

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 25
Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää keväällä 2016 Hyvinvointistrategian
päivitysosana Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian. Keski-Pohjanmaan
hyvinvointistrategia ja sen toteuttamisohjelma on laadittu vuoteen 2015
saakka. Muilta osin strategian päivittäminen ajankohtaistuu sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistuksen edettyä. Keski-Pohjanmaan
hyvinvoinnin pyöreä pöytä on todennut vuonna 2015 päivitystarpeen
koskevan ajankohtaisena vain järjestöstrategiaa.
Järjestöstrategia käsittelee järjestöjen muuttuvaa toimintaympäristöä,
järjestöjen uutta roolia ja mahdollisuuksia esimerkiksi
hyvinvointipalvelujen tuottajana sekä yhteiskunnallisena toimijana.
Nuorten aseman vahvistaminen yhteisönsä jäseninä ja yhdistystoimijoina
sekä uudet nousevat yhteisöllisyyden toimintamallit ja vaikutuskanavat
pyritään huomioimaan.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian
valmistelun käynnistämisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian valmistelun
käynnistämisen tiedoksi ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessa.
---
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KAUSTISEN SEUDUN SEUTUVERKKO 2

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 26
Hakija:
Ohjelma:

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma
2007-2013
Toimintalinja:
TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja
toimintaympäristön parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2014-31.3.2015
Kokonaiskustannusarvio: 1 011 300 euroa
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Rakennetaan alueen valokuituverkon yhteyksiä ja varmistuksia
täydentävää runkoverkkoa.
Hyödynsaajia ovat alueen asukkaat, elinkeinoelämä, 3. sektori sekä
kunnat ja maakunnalliset kuntayhtymät.
Välillisinä hyödynsaajina ovat palveluntarjoajat sekä julkisen sektorin
hallinto- ja palveluorganisaatiot.
Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikutukset
-

Turvataan ja parannetaan tietoliikenneyhteyksiä seutukunnan
asukkaille ja elinkeinoelämälle
Turvataan ja luodaan edellytyksiä asukkaille ja yrityksille sähköisten
palveluiden käyttämiseen maaseudulla ja haja-asutusalueilla
Luodaan edellytyksiä kuntien sekä yksityisen ja julkisen sektorin
sähköisten palveluiden, toimintojen ja yhteistyön kehittämiselle
Parannetaan kuntien ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kykyä
vastata tuleviin tietoliikennettä ja -järjestelmiä koskeviin
mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin

Hakijalle on ilmoitettu, ettei ohjelmakauden 2007-2013
myöntövaltuuksia ole palautunut muilta rahoittajilta, joten
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole myöntövaltuutta tämän hankkeen
rahoittamiseen.
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on merkinnyt kokouksessaan
24.6.2015 tiedoksi rahoituksen puutteen, mutta jättänyt hakemuksen
voimaan.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
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Perustelu kielteiselle päätökselle: Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole
hankkeiden rahoittamiseen ohjelmakauden 2007-2013 myöntövaltuutta
jäljellä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hylätä hanke- ja rahoitushakemuksen, koska
ohjelmakauden 2007-2013 osalta ei ole käytettävissä vapautuneita
varoja.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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SEUTUVERKKO PERHO

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 27
Hakija:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Ohjelma:
Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013
Toimintalinja:
TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja
toimintaympäristön parantaminen
Toteuttamisaika:
1.1.2014-31.3.2015
Kokonaiskustannusarvio: 801 300 euroa
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Laajennetaan seudullista ja maakunnallista tietoverkkoa
Hyödynsaajia ovat alueen asukkaat, elinkeinoelämä, 3. sektori sekä
kunnat ja maakunnalliset kuntayhtymät.
Välillisinä hyödynsaajina ovat palveluntarjoajat sekä julkisen sektorin
hallinto- ja palveluorganisaatiot.
Laadullisia suoria vaikutuksia ovat mm. varma ja vakaa, tasalaatuinen
tietoliikenneyhteys myös runkoverkon häiriötilanteissa, joka tarkoittaa
käytettävien sähköisten palveluiden saatavuuden ja laadun paranemista
sekä myös lukumäärän kasvua.
Välillisesti projekti vaikuttaa koko seudun elinvoimaan,
kehittymisedellytyksiin ja vetovoimaan asumisen, elinkeinoelämän ja
kuntien näkökulmasta.
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on merkinnyt kokouksessaan
24.6.2015 tiedoksi rahoituksen puutteen, mutta jättänyt hakemukset
voimaan.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta
Perustelu kielteiselle: Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole ohjelmakauden
2007-2013 myöntövaltuutta jäljellä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hylätä hanke- ja rahoitushakemuksen, koska
ohjelmakauden 2007-2013 osalta ei ole käytettävissä vapautuneita
varoja.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 28
Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja esittelevät kokouksessa
ajankohtaiset vireillä ja valmistelussa olevat asiat. Näitä ovat mm.:
1. Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus sekä tilanne KeskiPohjanmaan osalta.
2. Erilaiset kansallisessa valmistelussa olevat rakenteelliset uudistukset
ja kärkihankkeet.
3. EU-hanketoiminnan ja TEM:n hallinnonalan asioita.
4. Kevään 2016 kokouksia ja tapahtumia.
5. Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen 30.-31.8.2016 ohjelma.
6. Vireillä olevia tilaratkaisuja Kokkolassa eri toimijoiden osalta (Ely,
sote, kampus, Ewald, maakuntaliiton talo, ym.).
7. Keski-Pohjanmaan liiton viraston katsausta.
8. Muuta ajankohtaista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
--Hallituksen jäsen Jarmo Rasmus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksen teon jälkeen, klo 10.40.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 29
1. Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 22.2.-14.3.2016.
2. Lähetetty 22.2.2016 lausunto Pohjanmaan liitolle Pohjanmaan
maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
3. Lähetetty 24.2.2016 lausunto Toholammin kunnalle LänsiToholammin tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta
4. Vetovoimaisuutta AV-tuotannoilla/VETO hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 21-25, 28-29
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 26-27
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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