
ASIALISTA

Maakuntavaltuusto 1/2022

Kokousaika: Maanantai 23.5.2022 klo 18.00-
Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1, Kälviä

Käsiteltävät asiat:
1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS....................................................................... 3

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA  PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO ..................................................................................................................................... 5

3 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS ............................................................................ 6

4 § KP-COBRA INVEST OY:N JATKOTOIMINTA ........................................................................................ 7

5 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET ..............................................................................................................19

6 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2021 ....................................................................................................21

7 § VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS .................................................................................................22

8 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS ................................................................................................................23

9 § HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021 ...............................................................................................................26

10 § VALTUUSTOALOITE ...............................................................................................................................28

11 § KESKI-POHJANMAAN LIITON JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN ...31



Maakuntavaltuuston esityslista Sivu
2

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Maakuntavaltuusto 1/2022 23.5.2022

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 25.5.2022

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 26.5.2022
alkaen
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 1

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 64 §:n
mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 kalenteripäivää
ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän
verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä
tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa
kokouksessa.

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty sähköpostitse 16.5.2022
maakuntavaltuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille ja
jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu
sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja
Kalajokilaakso 16.5.2022.

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 13 §:n
mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa (24/36) valtuutetuista on saapuvilla.

Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Halsua
Kujala Antti Kukkola Mira
Koskela Taina Ylikoski Aino-Maija

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa Huuki Erkki

Huuki Ari Kannussaari Mira

Kaustinen
Mäkelä Antti Tuomela Helinä
Haukilahti Tiina Rahkonen Marko
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Kinnula
Pelkonen Esko Kinnunen Ilari
Urpilainen Juha Kröger Lasse

Kokkola
Herlevi Reino  Pajunpää Tapio
Paloranta Johanna Leivo Marjaana
Ojala Jyrki  Pietilä Oliver
Ruisaho Sakari  Orjala Sirpa
Haapasaari Emma Koljonen Risto
Teerikangas Emilia Lahti Mauri
Peltokangas Mauri Hautamäki Jorma
Koskela Minna  Kalliokoski Matti
Keränen Ulpu  Heinua Susanna
Anderson Stefan  Lukkarinen Margita
Snellman Hans  Elfving Jennie
Timonen Marlén  Brandt Mats
Nurmi-Lehto Anna  Puurula Juha
Haimakainen Pentti Jukkola Janne
Cygnel Hanna  Egge Faisa
Kippo Hannu  Fiskaali Heimo

Kruunupyy
Hagnäs Marika Wistbacka Inger
Myllymäki Tapani Filppula Seppo

Lestijärvi
Tiala Marja Koski-Vähälä Jorma
Untinen Pentti Kuorikoski Susanna

Perho
Itäniemi Sirpa Hertteli Anni
Tamminen Mikko Taivassalo Ahti

Reisjärvi
Niskakoski Mervi Vähäsöyrinki Arto
Kinnunen Tuomo Heinonen Tiina

Toholampi
Hylkilä Marja Etelämäki Anne
Hovila Liisa Rimpioja Jukka

Veteli
Torppa Hannes Tuominen Tarja
Åivo Ilpo Pajukangas Miika

Päätös:
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 2

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 121 §:n mukaan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua
maakuntavaltuuston jäsentä, jollei maakuntavaltuusto muuta
päätä.

Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään
sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle
tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien ja kuntien jäsenten
katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon
sinä päivänä, jolloin pöytäkirja on asetettu nähtäville Keski-
Pohjanmaan liiton verkkosivuille.

Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti Visma
Sign -palvelussa viimeistään 24.5.2022,

2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 25.5.2022
 kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
 jäsenkunnille,
3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa
 toimia ääntenlaskijoina.

Päätös:
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3 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 3

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, Keski-
Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia keskeisimpiä asioita.
Näitä ovat:

· Ukrainan kriisin vaikutukset maakunnan toimintaan
· Energiamurroksen edistäminen Keski-Pohjanmaalla
· Valtion väyläverkon investointiohjelma 2023–2030
· Muut ajankohtaiset asiat

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan
ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:
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4 § KP-COBRA INVEST OY:N JATKOTOIMINTA

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 24

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi pääomalainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Perustettu yhtiö
myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 pääomalainan, joka
on kertaluonteinen ja uudistettujen velkakirjaehtojen mukaan
erääntyy maksettavaksi 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole
ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa vain,
jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. K-P
Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä tilintarkastajan laatiman
lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos koron maksamista
toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen mukaan korko siirtyy
maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden 2017 tilinpäätöksen
mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on 252.281,89 € ja kertynyt
korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on todettu
vaihtoehdot
1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen

31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.

2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin

osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei käynnisty.
4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi

kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.
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Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa asian
tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun
lisäselvitysten hankkimista varten. Asiaa käsitellään seuraavassa
kokouksessa, 16.4.2018.

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksen teon jälkeen, klo 10.30.

Maakuntahallitus 16.4.2018 § 31

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi antolainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Velkakirja Keski-
Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest Oy:n välillä on allekirjoitettu
22.12.2000.  KP-Cobra Invest Oy myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle
vuonna 2000 (27.12.2000) pääomalainan, joka oli kertaluonteinen
ja erääntyi maksettavaksi 31.12.2007. Pääomalainaa on jatkettu
11.8.2003, 20.12.2010 sekä 18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015
allekirjoitettu velkakirja on voimassa 31.12.2020 saakka.

 KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa vain,
jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. K-P
Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä tilintarkastajan laatiman
lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos
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koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen
mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on
252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on todettu
vaihtoehdot:
1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen

31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.

2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin

osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei käynnisty.
4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi

kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.

Vaihtoehto 1. ei toteudu koska Kalvinit Oy ei ole halukas
maksamaan pääomalainaa takaisin.

Vaihtoehto 2 osalta on voimassa oleva velkakirja.

Vaihtoehto 3 ei toteudu; KP-Cobra Invest Oy:n yhtiökokous
27.3.2018 päätti pyytää Kalvinit Oy/Endomines Oy:tä maksamaan
pääomalainan takaisin.

Vaihtoehto 4 tarkoittaisi pääomalainan vaihtamista
kaivosoikeuksiin. Kalvinit Oy:llä on hallussaan Koivu nimistä tilaa
koskeva kaivospiiri. Kaivospiiriä koskeva maanmittaustoimitus on
kesken. TUKES:n ja Maanmittauslaitoksen kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että
pääomalainan vaihtaminen kaivosoikeuksiin johtaisi
maanmittaustoimituksen loppuunsaattamiseen. Tämän jälkeen
kaivospiirin haltijalle tulisi maksettavaksi korvaukset
maanomistajille sekä kaivospiirimaksu 50 euroa hehtaarilta
vuodessa. Koivun kaivospiiri on 925 hehtaaria eli vuosittainen
kaivospiirimaksu olisi noin 45000 euroa.

Asia on käsitelty Keski-Pohjanmaan liiton kuntajohdon
kokouksessa 3.4.2018. Liiton antolainan ja Cobran lainasaamisen
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maksamisesta v. 2018–2019 on käynnissä neuvottelut Kalvinit
Oy:n ja sen emoyhtiön Endomines Oy:n välillä.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallituksen varapuheenjohtaja
Esa Kant poistuivat esteellisenä kokouksesta päätöksen teon
ajaksi.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee selvityksen tiedoksi,
2. saattaa asian maakuntavaltuustolle tiedoksi ja
3. KP-Kobra Invest jatkaa neuvotteluja Kalvinit Oy:n/Endomines
Oy:n kanssa pääomalainan takaisinmaksamisesta. Tilanteesta
raportoidaan kesäkuussa maakuntahallitukselle.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
- - -

Maakuntavaltuusto 26.4.2018 § 8

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja maakuntahallituksen
puheenjohtaja Antti Mäkelä esittelivät asiaa.

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi hallituksen puheenjohtaja
Antti Mäkelän suullisen selvityksen liiton työhyvinvointitilanteesta.
- - -

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 112

Neuvottelussa 7.8.2018 läsnä olivat maakuntahallituksen
puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja ja KP-Cobra Invest Oy:n
toimitusjohtaja. Neuvottelun tulos oli sama kuin 1.3 käydyn
neuvottelun. Endomines ei ole valmis maksamaan pääomalainaa
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takaisin. Laina-ajan loppuessa todennäköisin vaihtoehto on, että
Endomines Oy ajaa Kalvinit Oy:n konkurssiin.

Eri vaihtoehtojen vaikutuksesta on keskusteltu KP-Cobra Invest
Oy:n tilintarkastajan BDO:n kanssa. BDO:n lausunnon mukaan

” Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksessä on
taseeseen merkittynä tuo edellä mainittu 252 281,89 euron
suuruinen lainasaaminen KP Cobra lnvest Oy:ltä.

Velkakirjan ehtojen mukaan Laina erääntyy takaisin maksettavaksi
31.12.2020.Liiton taseessa olevaa lainasaamista ei voida
tämänhetkisten tietojen perusteella katsoa epävarmaksi
saatavaksi, joka tulisi alaskirjata kuluksi tilinpäätöksessä.

Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhtiö KP Cobra lnvest Oy (liiton
omistus 100 %) on myös jatkanut myöntämänsä pääoma lainan
takaisinmaksua vuoden 2020 loppuun saakka.

Keski-Pohjanmaan liiton tulee antaa konserniin kuuluvalle
tytäryhtiölle omistajaohjausta sen myöntämän pääomaehtoisen
lainan käsittelystä ja liitolta saamansa lainan takaisinmaksusta.”

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle,
2. päättää pyytää asiasta lausunnon Kirjanpitolautakunnalta

(KILA).

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
- - -

KP-Copra Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Kant, jäsen
Seppo Tastula ja varajäsen Raimo Haapalehto poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Maakuntahallitus 15.2.2021 § 18

KP-Cobra Invest Oy:n osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan
liitto. Velkakirja Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-

Cobra Invest Oy:n välillä on allekirjoitettu 22.12.2000.  KP-Cobra
Invest Oy myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000
(27.12.2000) pääomalainan, joka oli kertaluonteinen ja erääntyi
maksettavaksi 31.12.2007. Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003,
20.12.2010 sekä 18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu
velkakirja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää
omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet
ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät
sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja
valvotaan. Valtuuston linjaamat periaatteet ohjaavat
konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön
toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin
kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä kuin laajemminkin
osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoimintaorganisaatioissa ja
kunnan sopimussuhteissa. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto
ei ole asettanut ehtoja velan takaisinmaksujärjestelyille.

Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Sopimusoikeuden lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä.
Yksipuolinen sopimusvelvoitteista vetäytyminen on
lähtökohtaisesti sopimusrikkomus, ja sopimusta rikkonut osapuoli
on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa
vahingon. Ylivoimainen este (force majeure) voi kuitenkin
mahdollistaa sopimusehtojen noudattamatta jättämisen tai
lieventää noudattamatta jättämisen seurauksia.
Sopijakumppaneilla voi myös olla tarvetta sopia
sopimusmuutoksista.

KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 27.10.2020 päivätyllä
kirjeellä vaatimuksensa myöntämänsä pääomalainan
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takaisinmaksusta korkoineen pääomalainasta laaditun velkakirjan
ehtojen mukaisesti.

Kalvinit Oy ei ole reagoinut KP-Cobra Invest Oy:n asettamaan
vaatimukseen millään lailla.

Kalvinit Oy ei maksanut KP-Cobra Invest Oy:n sille antamaa
pääomalainaa lainasta laaditun velkakirjan mukaisesti viimeistään
31.12.2020 kuluessa.

KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 28.01.2020 päivätyllä
kirjeellä maksumuistutuksen maksamattomasta pääomalainasta
korkoineen ja viivästyskorkeineen (8 %). Takaisinmaksun
määräaika umpeutuu 15.2.2021.

Asiasta on käyty neuvotteluja Kalvinit Oy:n emoyhtiön Endomines
Oy:n edustajan kanssa 23.11.2020 ja 1.2.2021. Endomines Oy:n
edustaja talouspäällikkö Marcus Ahlström on 4.2.2021 ilmoittanut
Endomines Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa käymänsä
keskustelun perusteella, että maksusopimusjärjestely on
Endomines Oy:n puolesta ok.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Jäsenet Raimo Haapalehto, Seppo Tastula, Esa Kant ja Mauri Salo
ilmoittivat esteellisyytensä (edustusjäävi) ja poistuivat asian
käsittelyn ajaksi klo 10.37–10.50

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. Päättää, että pääomalainan takaisinpalauttamiseksi siirrytään

maksusopimusjärjestelyyn, mikäli velallinen osoittaa velan
takaisinmaksulle halukkuutta.

2. Päättää, että mikäli velallinen ei osoita halukkuutta
maksusopimusjärjestelyyn taikka sopimusjärjestelyjä ei kyetä
saattamaan päätökseen, ryhdytään velan takaisin perintää
koskeviin oikeudellisiin järjestelyihin.
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3. Oikeuttaa maakuntajohtajan valmistelemaan jatkotoimenpiteet
pääomalainan takaisinpalauttamiseksi
maksusopimusjärjestelyin tilikauden 2021 aikana.

4. Oikeuttaa maakuntajohtajan tarvittaessa ryhtymään
oikeudellisiin toimenpiteisiin pääomalainan
takaisinpalauttamiseksi.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–4 yksimielisesti.
-----

Maakuntahallitus 19.4.2021 § 45

KP-Cobra Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välinen pääomalainan
takaisinmaksua koskeva maksusopimus allekirjoitettiin 1.3.2021.
Maksusopimuksen mukaan Endomines AB (Kalvinit Oy:n
emoyhtiö) palauttaa KP-Cobra Invest Oy:lle pääomalainan
pääoman korkoineen ja viivästyskorkoineen tilikauden 2021
aikana.

Endomines AB palauttaa pääomalainan korkoineen tilikauden
2021 loppuun mennessä KP-Cobra Invest Oy:lle. KP-Cobra Invest
Oy palauttaa Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest Oy:n
välisen lainasopimuksen perusteella lainapääoman Keski-
Pohjanmaan liitolle. KP-Cobra Invest Oy jakaa pääomalainasta
saadun korkotuoton osinkoina KeskiPohjanmaan liitolle.

Keski-Pohjanmaan liitossa on selvitetty eri vaihtoehtoja varojen
käytöstä niiden palauduttua Keski-Pohjanmaan liitolle. Vuonna
2000 jäsenkuntien Keski-Pohjanmaan liitolle antama avustus on
kunnissa kirjattu avustuksena kuntien tuloslaskelman
toimintakuluihin. Siten takaisinmaksuvelvoitetta kunnille ei ole.
Kuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen ja sieltä saadun
ohjeistuksen sekä tilintarkastusyhteisö Talvealta saadun
lausunnon perusteella kehittämisrahaston perustaminen nähdään
olevan käytännöllisin vaihtoehto Keski-Pohjanmaan liiton
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ylijäämien käsittelyyn. Kehittämisrahaston alkupääomaksi
siirretään KP-Cobra Invest Oy:ltä palautuvaa lainapääomaa ja
osinkoja vastaava määrä.

Kuntalaissa ei säädetä pakollisista rahastoista. Kunnalla /
kuntayhtymällä voi kuitenkin olla käyttötarkoitukseltaan rajattua
rahastoluonteista pääomaa, jota voidaan kartuttaa tuloslaskelman
kautta. Rahaston säännöistä ei ole kuntalaissa säännöksiä.
Rahaston hallinnoinnin selkeys edellyttää yleensä kuitenkin
sääntöjä, joissa määrätään rahaston kartuttamisen, käytön ja
varojen hoidon periaatteet.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut esityksen
kehittämisrahaston perustamisesta, jonka tarkoituksena on
kehittää ja edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Keski-
Pohjanmaan liiton strategisia tavoitteita ja toimintaa Keski-
Pohjanmaan liiton perussopimuksen 3 §:ssä mainittujen
tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä varautua vastaisiin
menetyksiin. KeskiPohjanmaan liiton perussopimuksen 26 §:n
mukaan muun kuin sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen
säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

Rahaston säännöt ovat esitetty esityslistan ohessa jaettavassa
liitteessä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan liitolle,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt,
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään

tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon ja
sääntöihin.

Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan liitolle,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt
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3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään
tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon ja
sääntöihin.

-----

Maakuntahallitus 17.1.2022 § 5

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää
omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kuntalain (410/2015) 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon
kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut
hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Keski-Pohjanmaan liiton
konsernijohtoon kuuluvat maakuntahallitus ja maakuntajohtaja.

KP-Cobra Invest Oy on kuntalain (410/2015) 6 §:n säännöksen
mukainen Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhteisö. Kunnan tai
kuntayhtymän liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään
perustamista vastaavalla tavalla.

Endomines AB on palauttanut KP-Cobra Invest Oy:lle KP-Cobra
Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välisen pääomalainan korkoineen
sopimusosapuolten asiasta 1.3.2021 allekirjoittaman sopimuksen
mukaisesti.

Pääomalainan tultua palautettua, tarve ylläpitää KP-Cobra Invest
Oy Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhteisönä on poistunut. Keski-
Pohjanmaan liitossa ei myöskään nähdä tuotannollisesti tai
taloudellisesti perusteltua tarvetta ylläpitää tämänhetkisen tai
arvioidun tulevaisuuden tarpeen perusteella KP-Cobra Invest Oy:tä
osana Keski-Pohjanmaan liiton konsernia. Siten KP-Cobra Invest
Oy:n purkaminen osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti on
perusteltua.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Asian käsittely:
Jäsen Esa Kant ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28 § 1
mom 5 k) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi klo 10.23–10.37.
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Pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän 5 osalta valittiin Anneli Palosaari.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus

1. käy keskustelun KP-Cobra Invest Oy:tä koskevasta
tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä

2. päättää esittää maakuntavaltuustolle KP-Cobra Invest Oy:n
purkamisen suorittamista tilikauden 2022 aikana
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti.

3. Velvoittaa Keski-Pohjanmaan liittoa ryhtymään
toimenpiteisiin konserniin kuuluvan tytäryhteisön KP-Cobra
Invest Oy:n ohjaamiseksi pääomalainan maksamiseksi
takaisin emoyhtiö Keski-Pohjanmaan liitolle.

4. Oikeuttaa maakuntajohtajaa ryhtymään muihin
toimenpiteisiin, jotka on tarpeen toteuttaa KP-Cobra Invest
Oy:n purkamisen suorittamiseksi tilikauden 2022 aikana
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti.

Päätös:
Maakuntahallitus

1. kävi keskustelun KP-Cobra Invest Oy:tä koskevasta
tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä,

2. päätti esittää maakuntavaltuustolle KP-Cobra Invest Oy:n
purkamisen suorittamista tilikauden 2022 aikana
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti,

3. velvoitti Keski-Pohjanmaan liittoa ryhtymään toimenpiteisiin
konserniin kuuluvan tytäryhteisön KP-Cobra Invest Oy:n
ohjaamiseksi pääomalainan maksamiseksi takaisin
emoyhtiö Keski-Pohjanmaan liitolle,

4. oikeutti maakuntajohtajaa ryhtymään muihin
toimenpiteisiin, jotka on tarpeen toteuttaa KP-Cobra Invest
Oy:n purkamisen suorittamiseksi tilikauden 2022 aikana
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti.

-----
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Maakuntavaltuusto 23.5.2022/§ 4

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle KP-Cobra Invest
Oy:n purkamisen suorittamista tilikauden 2022 aikana
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti.

Päätös:
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5 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 21.12.2021 § 102

Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun
kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään
jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä liiton internetsivuilla,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai
tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava
rekisteristä ja tietoverkosta.

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:
Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoituksia. 18
ilmoitusta on tähän mennessä tarkastettu, 8 ilmoitusta puuttuu ja
1 ilmoitus on uudelleen käsittelyssä. Pyydetään kiirehtimään
sidonnaisuusilmoitusten antamista. Siirretään asia seuraavaan
kokoukseen käsiteltäväksi ja kutsutaan kuultavaksi Satu
Kalliokoski.

Tarkastuslautakunta 1.2.2022 § 3

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:
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Kuultiin asiassa hallintopäällikköä. Todettiin, että pääosin
sidonnaisuusilmoitukset on saatu ja tarkastettu. Saaduista
ilmoituksista yhdeltä puuttuu vielä ilmoitus ja yhden pitää korjata
ilmoitus. Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtaja on yhteydessä asianomaisiin, jotta asia saataisiin
kaikilta osin kuntoon seuraavaan tarkastuslautakunnan
kokoukseen mennessä.

Tarkastuslautakunta 5.4.2022 § 14

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:
Tarkastuslautakunta toteaa, että vielä yksi pyydetty
sidonnaisuusilmoitus on päivittämättä.

Tarkastuslautakunta 12.4.2022 § 24

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne edelleen valtuustolle
tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 5

Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös:
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6 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2021

Tarkastuslautakunta 28.4.2022 § 30

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava
valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja
asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat
havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida
kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä
kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä,
joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja
siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään
tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:n antaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja
saattaa tilintarkastuskertomuksen Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:n antaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja
saattaa tilintarkastuskertomuksen Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 6

Tilintarkastuskertomus 2021 on lähetetty esityslistan mukana.

Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös:
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7 § VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 6.5.2022 § 41

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta
2021.

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2021 arviointikertomusta.

Päätös:
Tarkastuslautakunta sai vuoden 2021 arviointikertomuksen
valmiiksi ja allekirjoitti sen. Ja päätti toimittaa sen valtuustolle
tiedoksi.

Varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajan tehtävässä tämän
pykälän alkuun saakka. Puheenjohtaja saapui paikalle 15.55 ja
jatkoi siitä eteenpäin puheenjohtajan tehtävässä.

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 7

Arviointikertomus vuodelta 2021 on lähetetty esityslistan mukana.

Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen
vuodelta 2021.

Päätös:
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8 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 14

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista,
jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 26.11.2020 vuosien 2021–2023
talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2021 toiminnalliset
tavoitteet, vuoden 2021 talousarvion ja talousarvion
sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoimi
ja hanketoiminta.

Vuoden 2021 talousarviosuunnitelma:
- Toimintatuotot 1 650 743 euroa
- Toimintakulut 1 650 743 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
- Kuntien jäsenmaksut 1 491 200 euroa
- Tuet ja avustukset      99 081 euroa
- Muut toimintatuotot      60 462 euroa

Talousarviossa toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Liiton lakisääteinen toiminta  1 149 971 euroa
- Liiton muu kehittämistoimi     388 917 euroa
- Hankkeet    111 855 euroa

Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.

Toimintamäärärahat    544 030 euroa
Henkilöstökulut 1 106 713 euroa
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TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2021

Toimintatuotot 1 654 253,38 euroa, josta
- Kuntaosuudet 1 491 200,00 euroa / 90 %
- Tuet ja avustukset    120 644,81 euroa / 7 %
- Muut tuotot      42 408,57 euroa / 3 %

Toimintakulut 1 396 778,85 euroa
Rahoitustuotot ja -kulut             35,28 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Lakisääteinen toiminta     970 852,58 euroa / 71 %
- Muu kehittämistoimi     313 484,76 euroa / 21 %
- Hankkeet     112 441,51 euroa / 8 %

Toimintamäärärahojen toteuma     346 075,92 euroa
Henkilöstökulujen toteuma  1 050 702,93 euroa

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 257 439,25 euroa.

Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 767 127,02 euroa. Peruspääoma 31.12.2021 oli
439 820,39 euroa.

Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.

EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden
aikana.

Tasekirja 2021, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
on lähetetty esityslistan mukana.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2021 tilikauden tulos/ylijäämä 257 439,25

euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille
2. hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
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4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja

5. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä
tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–5 yksimielisesti.
Päätettiin, että tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -
palvelussa.

Tarkastuslautakunta 28.4.2022 § 31

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2021
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 2021

Päätös:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2021
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 2021

Maakuntavaltuusto 23.5.2022/§ 8

Maakuntavaltuuston käsittelyn pohjana ovat maakuntahallituksen
14.3.2022 § 14 päätös sekä tarkastuslautakunnan 28.4.2022 § 31
päätös.

Tasekirja 2021, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
on lähetetty esityslistan mukana.

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto

1. käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
2. päättää, että vuoden 2021 tilikauden tulos / ylijäämä

257 439,25 euroa siirretään edellisten vuosien
yli/alijäämätilille.

Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto

3. vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen,
4. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2021.

Päätös:
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9 § HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 15

Vuoden 2021 lopussa Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön määrä
oli 15 (sisältäen yhden hanketyöntekijän). Vakinaisen henkilöstön
määrä oli 13 (87 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 2
(13 %). Vuoden 2021 lopussa liiton henkilöstöstä naisia oli
kahdeksan (8) ja miehiä seitsemän (7).

Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön osaamisen kehittäminen
toteutui suunnitellusti. Henkilöstön osaamisen koulutukseen
varatut resurssit alittuivat suunnitellusta (n. 87 %), koska suurin osa
koulutuksista järjestettiin maksuttomina verkkokoulutuksina.

Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2021 yhteensä 138
kalenteripäivää (6,9 pv/hlö), mikä on selkeästi alle kunta-alan
keskiarvon (n. 16,7 pv/hlö).

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä 891 068
euroa, jolloin talousarvion toteuma palkkojen ja palkkioiden osalta
oli 93,7 %. Talousarvion alitus selittyy n. yhden henkilötyövuoden
(1 htv) vajeesta toimintavuoden aikana.

Vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin käytettiin 2 076 euroa.
Kustannukset koostuivat henkilöstön työhyvinvointia edistävistä
kuluista, kuten Epassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointirahasta,
työhyvinvointipäivien järjestelykuluista ja henkilökunnan
joululahjamuistamisista.

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin KT:n henkilöstö-
raporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty
myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstö-
raportti on annettu henkilökunnalle tiedoksi 4.3.2022 ja se on
käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton
henkilöstökokouksessa 10.3.2022.

Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on lähetetty esityslistan mukana.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2021 ja
antaa sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----

Maakuntavaltuusto 23.5.2022/§ 9

Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on lähetetty esityslistan mukana.

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2021
tiedoksi.

Päätös:
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10 § VALTUUSTOALOITE

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 18

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite
annetaan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 93 §:n mukaisena
aloitteena on jätetty seuraava valtuustoaloite:

Aloite K-P Liiton omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin
osakkeiden omistuksen siirtämisestä jäsenkunnille, jätetty liiton
yleiselle kokoukselle 29.4.2021.

Keski-Pohjanmaan Liitto osti Kokkolan Säästötornin koko
osakekannan (100 %) v. 1999. Liitto käytti ostoon vuosina 1994–
1999 kertynyttä investointivarausta. Loppusumma rahoitettiin
kuntaosuudella.

Keski-Pohjanmaan Liiton jäsenkunnat (sekä täys- että
osajäsenkunnat) ovat osallistuneet Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan
Säästötornin investointihankkeiden ja ylläpidon kustannuksiin
maksamalla ja edelleen maksaen liitolle vuosittaisessa
jäsenosuudessaan pääoma- ja hoitovastiketta. Maakuntavaltuusto
on talousarviokokouksessaan hyväksynyt nämä vuosittaiset kuntien
rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöön.

Liiton talousarviossa kiinteistöyhtiön vastikkeet ovat edunvalvonnan
vastuualueella ja määräytyneet kuntien vuosittaisen asukasluvun
suhteessa. Kuntien määrä on vaihdellut edunvalvontakuntien
määrän muuttuessa ja vaihdellut vuosien mittaan. Uusia on tullut,
vanhoja eronnut ja kuntia yhdistynyt.

Esitämme että Keski-Pohjanmaan Liiton omistamien
Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin osakkeiden omistus
siirretään jäsenkunnille niiden Kiinteistöosakeyhtiön Kokkolan
Säästötornin investointeihin ja ylläpitoon maksamien
rahoitusosuuksien suhteessa.
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Investointivarauksen kertymä vaihteli vuosittain.
Investointivarauksen kertymä vastuualueittain (edunvalvonta ja
lakisääteinen toiminta) vuosittain (1994–1999) tulee selvittää.
Selvityksen perusteella voidaan todeta kuntien todellinen
omistusosuus osakkeisiin.

Lisäksi tulee selvittää, onko liitosta eronneelle kunnalle jo maksettu
Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Säästötorniin sijoitettu osuus. Onko
uuden jäsenkunnan liittyessä sovittu omistusosuudesta
kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin? Tehtävässä selvityksessä tulee
näkyä vuosittain ja jäsenkunnittain kerätyt maksuosuuden
pääoma- ja hoitovastike, erikseen eriteltynä (2000–2021).

Kokkolassa 29.4.2021

Timo Sillanpää, Kokkolan Perusuomalaiset
Marko Kulpakko, Kaustisen Perussuomalaiset

Maakuntavaltuuston päätös:
Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen
maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.
-----

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 19

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019-) 93 § 3 mom
mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 § 3 mom:n mukaisena
aloitteena on maakuntavaltuuston kokouksessa 29.4.2021 § 18
jätetty yksi (1) valtuustoaloite.

Keski-Pohjanmaan liitto on valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti
selvittänyt Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin osakkeiden käsittelyä.
Selvitys on lähetetty esityslistan mukana.



Maakuntavaltuuston esityslista Sivu
30

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Maakuntahallitus 2/2022 14.3.2022/§ 19
Maakuntavaltuusto 1/2022 25.4.2022/§ 10

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1.  keskustelee jätetystä valtuustoaloitteesta,
2.  päättää antaa tehdyt toimenpiteet tiedoksi

maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Maakuntahallitus
1. keskusteli jätetystä valtuustoaloitteesta,
2. päätti antaa tehdyt toimenpiteet tiedoksi maakuntavaltuustolle.
----

Maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Sakari Ruisaho pykälän
käsittelyn aikana klo 11.38.

Maakuntavaltuuston III varapuheenjohtaja Marika Hagnäs poistui
pykälän käsittelyn aikana klo 11.40.

Maakuntavaltuusto 23.5.2022/§ 10

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

Päätös:
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11 § KESKI-POHJANMAAN LIITON JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 29

Keski-Pohjanmaan liiton (0959806–1) perussopimuksen
(1.1.2019-) mukaan kuntayhtymä toimii Keski-Pohjanmaan
maakunnan, sen jäsenkuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-,
edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.

Keski-Pohjanmaan maakuntahallinnolta odotetaan vuonna 2030
toimintaa, joka rakentaa hyvän elämän edellytyksiä kaikille
maakunnan asukkaille yhteistyössä jäsenkuntien kanssa sekä
vahvistaa luottamusta toimivaan yhteiskuntaan ja hallintoon
demokraattisesti päätettyjen tavoitteiden edistäjänä.

Liiton oman toiminnan kehittämistarve perustuu alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) velvoitteisiin. Oman
toiminnan kehittämisen painopiste on uusien ja tehokkaampien
toimintamallien luomisessa, liiton hallinnon ohjeistuksen
päivittämisessä sekä henkilöstökokoonpanon ja tehtävien
vastuiden uudistamisessa. Lainsäädäntö asettaa liiton
henkilöstökokoonpanolle ja osaamiselle uusia vaatimuksia, joihin
on kyettävä vastaamaan nykyistä paremmin.

Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintojärjestelmän
suunnittelutyön tavoitteena on uudistaa Keski-Pohjanmaan liiton
johtamis- ja hallintojärjestelmä siten, että se toimii tehokkaasti ja
tulosalueperusteisesti. Vastuu tehtävien valmistelusta ja
edistämisestä on tulosalueilla.

Suunnittelun lähtökohtana on olemassa oleva
henkilöstökokoonpano (16) ja siihen varatut resurssit. Julkisen
vallan käyttö ja lähiesimiestehtävät ovat avain- ja tukitulosalueiden
johdolla. Toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä
voidaan viroista, joissa työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi,
luopua tai muuttaa työtehtäviksi (KL 89 §).
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Olemassa olevaa henkilöstökokoonpanoa suunnitellaan
vahvistettavan enintään neljällä (4) viralla tai tehtävällä alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) asettamien velvoitteiden
perusteella. Esitettävien tehtävien toteutumisesta päättää
maakuntavaltuusto vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi johtamis- ja hallintojärjestelmän

kehittämistyön vaiheen
2. antaa tarvittaessa linjaukset jatkosuunnittelulle
3. päättää antaa johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön

tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Maakuntahallitus
1. merkitsi tiedoksi johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön
vaiheen
2. antoi linjaukset jatkosuunnittelulle
3. päätti antaa johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön
tiedoksi maakuntavaltuustolle.
----

Maakuntavaltuusto 23.5.2022 § 11

Maakuntahallituksen ehdotus:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton
johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön vaiheen.

Päätös:


