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1 TOIMINTAKERTOMUS 

1.1 Maakuntajohtajan katsaus  

 
Toimintakaudella 2021 maailmantalous palautui koronakriisistä nopeasti eri-
tyisesti alkuvuoden 2021 aikana. Silti koko 2021 vuoden ajan maailmantalou-
den palautuminen koronakriisistä oli kesken, sillä suurista talousalueista vain 
Kiinassa kokonaistuotanto saavutti koronakriisiä edeltäneen tason. Maailman-
talouden ja -kaupan nopea kasvuvauhti tasaantui loppukesän aikana. Vielä lop-
pukesästä luottamusindikaattorit ennakoivat maailmantalouden kasvun jatku-
van, joskin epävarmuus lisääntyi syksyn edetessä. Koronakriisin lisäksi globaa-
lia talouskasvua rajoittivat tarjontapuolen tekijät, kuten komponenttipula ja ko-
honneet kuljetuskustannukset. Sekä tuotannon pullonkaulat että maailmanta-
louden nopea kasvu johtivat raaka-aineiden ja energian nopeaan hintojen nou-
suun vuoden 2021 aikana. 
 
Euroalueen talous kasvoi nopeasti koronavirustilanteen alkaessa hellittää ke-
vään 2021 aikana.  
 
Suomessa talouskehitys oli alkuvuonna 2021 selvästi ennakoitua nopeampaa. 
Yritysten ja kotitalouksien luottamus kohentui sitä mukaa kun rokotukset edis-
tyivät, ja rajoituksia kyettiin purkamaan. BKT kasvoi nopeasti varsinkin vuoden 
toisella neljänneksellä 2,1 % edellisestä neljänneksestä ja 7,4 % vuodentakai-
seen verrattuna. BKT saavutti alkuvuoden aikana nopeasti ennen pandemian 
puhkeamista vallinneen tasonsa. Vientimarkkinoiden näkökulmasta Suomen 
viennin kasvu vuoden 2021 aikana oli yli 9 prosenttia. 
 
Viruksen deltamuunnoksen yleistyminen käänsi tartuntamäärät kesän 2021 ai-
kana uudestaan kasvuun ja tautitilanteen kehitys oli jokseenkin epävarmaa. 
Suomen oman tautitilanteen ohella epävarmuutta piti yllä pandemian globaali 
kehitys varsinkin kehittyvissä maissa, joissa rokotukset edistyivät hitaasti.  
 
Kokonaisarviona voidaan todeta, että koronavirustilanteesta aiheutunut talou-
den taantuma jäi Suomessa vuoden 2021 aikana pienemmäksi verrattuna muu-
hun euroalueeseen. Toisaalta Suomen talouden kasvu jäi kuitenkin loppusyk-
systä tapahtuneen koronaepidemian kiihtymisen ja rajoitustoimien vuoksi aiem-
min arvioitua hitaammaksi. 
 
Keski-Pohjanmaan maakunnan vahvuutena on jo pitkään ollut monipuolinen 
elinkeinorakenne ja vahvat toimialakeskittymät. Maakunnassa on vahvaa teol-
lisuutta ja monipuolista alkutuotantoa, jonka osuus on suuri koko maahan ver-
rattuna. Koronaviruspandemian pelättiin vaikuttavan voimakkaasti alueen teol-
lisuuteen, niin suuryrityksiin kuin niiden alihankintayrityksiinkin, mutta pelättyä 
romahdusta ei tullut. 
 
Keskipohjalaisten yritysten suhdannenäkymät säilyivät vuonna 2021 koronavi-
rustilanteesta huolimatta valoisina. Konkurssiin haettujen yritysten henkilö-
määrä sekä myös toimintansa lopettaneiden yritysten määrä kasvoi vuonna 
2021 vain hiukan aikaisempiin vuosiin verrattuna.  
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Keski-Pohjanmaan alkutuotannon ja teollisen toiminnan osuudet korostuvat 
koko maahan verrattuna. Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen 
kemianteollisuuden keskittymä, Kokkola Industrial Park (KIP), jossa toimii kym-
meniä kemian- ja metallialan huippuyrityksiä, ja jota pidetään kiertotalouden 
edelläkävijänä Suomessa ja koko Euroopassa. Suurin osa tuotannosta menee 
vientiin kaikkialle maailmaan. Kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaa-
miskeskittymä Biolaakso taas on elinkeinoelämän, tutkimuksen, innovaatiotoi-
minnan ja koulutuksen keskittymä. Maakunnassa on koko maan mittakaavassa 
merkittävää veneteollisuutta. Suurimmat elintarviketeollisuuden yritykset ovat 
lihanjalostuksessa, meijeritoimialalla sekä virvoitusjuomien valmistuksessa.  
 
Koronaviruksen vaikutukset ovat vaikuttaneet myös pohjalaisiin yrityksiin. Pal-
velualat ovat kärsineet eniten, vaikka esimerkiksi ravintoloiden ulosmyynti oli 
sallittua myös voimakkaimpien rajoitustoimien aikana. Matkailualan yritysten 
toiminta on vaikeutunut turismin vähentymisen vuoksi. Myös teollisuusyritysten 
toiminta on vaikeutunut, sillä ne toimivat suurimmilta osin kansainvälisillä mark-
kinoilla.  
 
Keski-Pohjanmaalla asui vuoden 2021 kesäkuun lopussa 68 146 henkilöä. Vuo-
den tarkastelujaksolla vähennystä oli ainoastaan 44 henkilöä. Vuoden 2021 ke-
säkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,8 % ja työt-
tömiä työnhakijoita oli 2 966. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton toimialojen toiminta vuonna 2021 perustui maa-
kuntavaltuuston 26.11.2020 (17 §) hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitel-
maan. Yleisarviona vuoden 2021 toiminnasta voidaan todeta, että vuodelle 
2021 suunnitellut tehtävät ovat toteutettu hyväksytyn toiminta- ja taloussuunni-
telman mukaisesti ja suunnitellusti.  
 
Toimintavuotena 2021 jatkettiin edunvalvontatehtävien toimeenpanoa ja edun-
valvontaa suunnitellusti ja koronavirustilanteeseen toimintaa sopeuttaen. Liiton 
edunvalvonta ja vaikuttaminen toteutettiin vuonna 2021 henkilökohtaisten ta-
paamisten sijasta verkkotapahtumina ja pitkälti erikseen järjestettyinä teams-
tapaamisina. Muuttuneesta toimintaympäristöstä ja koronavirustilanteen haital-
lisista vaikutuksista huolimatta, edunvalvontatyö ja vaikuttaminen kyettiin to-
teuttamaan suunnitellusti eikä muuttuneella tilanteella ollut erityisen suuria hai-
tallisia vaikutuksia liiton edunvalvontatehtävien toimeenpanoon.  
 
Kaikkien Keski-Pohjanmaan liiton täysjäsen- ja osajäsenkuntien kanssa toteu-
tettiin kuntaneuvottelut syys-marraskuussa 2021. Joulukuussa 2021 
(13.12.2021, 129 §) maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan liitolle kun-
takierroksen keskustelujen perusteella laaditun edunvalvontasuunnitelman 
vuosille 2021-2022, jonka toimeenpano käynnistettiin heti vuoden 2022 alussa. 
Edunvalvontasuunnitelmassa päätettyjen tehtävien toimeenpano ja toimeenpa-
nossa onnistuminen ovat keskeisiä maakunnan ja liiton jäsenkuntien toiminta-
edellytysten turvaamisessa. Voidaan todeta, että vuodelle 2021 suunniteltujen 
edunvalvontatehtävien toimeenpanossa ja edunvalvonnassa onnistuttiin hyvin, 
vaikka maakunnan edunvalvonnan toteutustapaa jouduttiin toimintavuoden ai-
kana koronavirustilanteen vuoksi muokkaamaan suunnitellusta.  
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Uusi maakuntahallinto muodostettiin kesällä pidettyjen kuntavaalien tulosten 
mukaisesti ja hallinto aloitti toimintansa syyskuussa 2021. Valitun luottamus-
mieshallinnon päätöksentekoa vahvistettiin järjestämällä Keski-Pohjanmaan lii-
ton toimesta lokakuussa 2021 liiton toimintaan ja laadittuihin suunnitelmiin liit-
tyvät koulutustilaisuudet (3 kpl) sekä laajempi, maakuntaliittojen toimintaan kes-
kittynyt Kuntaliiton ja FCG:n järjestämä koulutuspaketti (3 tapahtumaa) ostopal-
veluna. Tavoitteena oli lisätä uuden luottamusmieshallinnon tietämystä Keski-
Pohjanmaan liiton toiminnasta ja suunnitteluvaiheesta, jolla varmistetaan talou-
den ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, varojen ja omaisuuden turvaaminen 
sekä oikeat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta.  
 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin laaja maakunnan kehittämisen suunnittelutyö 
onnistuneesti laajassa yhteistyössä luottamusmieshallinnon, kuntien edustajien 
ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnittelutyön tuloksena Keski-Pohjan-
maan maakunnalle valmisteltiin maakuntastrategia 2040, maakuntaohjelma 
2022-2025, ilmastotiekartta 2030, alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
2030 sekä saatettiin onnistuneesti loppuun 5. vaihemaakuntakaavan valmis-
telu. Maakunnan liiton kansainvälistymisen strategian laatimisen osalta jäätiin 
asetetusta tavoitteesta. Kokonaisuutena arvioiden aluekehittämisen laatu ja to-
teutus ovat Keski-Pohjanmaan liitossa hyvällä tasolla.  
 
Osaavan työvoiman saatavuus on yksi suurimmista maakunnan kehittämistä 
hidastavista tekijöistä. Toimintavuotena 2021 jatkettiin työvoiman saatavuuteen 
liittyvää aktiivista työtä Keski-Pohjanmaan liiton johtamassa osaavan työvoiman 
saatavuuden neuvottelukunnassa. Tätä työtä tulee johdonmukaisesti jatkaa 
myös tulevina vuosina. 
 
Vuoden 2021 aikana jatkettiin vahvaa osallistumista ja vaikuttamista alueellisen 
liikennejärjestelmän kehittämiseksi Keski-Pohjanmaalla liiton johdolla. Vuoden 
aikana valmisteltiin esitykset kehitettävistä maakunnallisista liikennejärjestel-
män kärkihankkeista, johdettiin Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen eturyh-
män toimintaa, osallistuttiin kuuden (6) maakunnan ja viiden (5) kaupungin len-
toliikenteen kehittämisryhmän yhteistyöhön, valmisteltiin rahoitusehdotukset 
vuoden 2022 talousarvioon sekä valmisteltiin lausunnot TenT-asetuksen kehit-
tämiseksi ja valtion väyläverkon investointiohjelmaan 2022-2029. Vahvan osal-
listumisen ja vaikuttamisen seurauksena valtio on kohdistamassa lähes 27 mil-
joonan euron väyläverkon investointirahoituksen Keski-Pohjanmaan liikenne-
järjestelmää kehittäviin hankkeisiin. 
 
Toimintavuonna 2021 rakennerahastotoiminta toteutettiin liiton parantamis-
suunnitelmaan mukaisesti, lainsäädäntöön perustuen ja hallintoviranomaisen 
antamia ohjeita noudattaen. Rakennerahastohenkilöstö osallistui toimintavuo-
den aikana aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään uuden ohjelma-
kauden 2021-2027 täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen osallistu-
mista tulee jatkaa ennen kaikkea aikaisemmin tehtyjen rahoittajatoimintaa pa-
rantavien toimenpiteiden edistämiseksi liiton toiminnassa. Toimintavuoden 
2021 aikana käynnistettiin liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen uu-
distaminen hallintoviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Uusi kuvaus valmis-
tuu kevään 2022 aikana. 
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Toimintavuonna 2021 liiton sisäisessä hallinnon kehittämistyössä keskityttiin 
tietosuojaohjeistuksen mukaisten toimenpiteiden, kuten tietosuojaohjeistuksen 
ja rekisteriselosteiden uudistamiseen sekä asiakirjajulkisuuden kehittämiseen. 
Henkilöstöasioiden käsittelyssä toiminnan tueksi otettiin käyttöön populus HR -
ohjelma. Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen sisältöä kehitettiin tilintarkastusyhteisön 
antaman palautteen osalta. Liiton konserniohje on laadittu ja maakuntaval-
tuusto on sen hyväksynyt 29.11.2021 (29 §) käyttöön otettavaksi. Liiton etä-
työohje uusittiin syksyllä 2021 ja otettiin käyttöön 1.10.2021 lukien toistaiseksi. 
 
Etätyösuosituksen ollessa voimassa on liiton toiminnassa aikaisempaa enem-
män kiinnitetty huomiota tietoteknisten järjestelmien luotettavuuden ylläpitämi-
seen, tietosuojan ohjeistuksen kehittämiseen ja tietosuojan ylläpitämiseen sekä 
tietojen kalasteluyritysten estämiseen, joita toimintavuoden aikana ilmeni joitain 
kappaleita. Kaikki asiattomat, väärin perustein tehdyt ja petokseen viittaavat ta-
loudellisen hyödyn kalasteluyritykset ovat raportoitu liiton ICT-palvelutasosta 
huolehtivalle Lounea Oy:lle sekä sen kautta Viestintävirastolle. Tapahtumien 
seurauksena henkilöstön tietoisuutta tietosuojasta on parannettu ja sähköpos-
tien turvallisuutta on lisätty. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että ko-
ronavirustilanteesta aiheutuneet muutokset eivät ole kasvattaneet liiton toimin-
taan kohdistuvaa taloudellista riskiä, heikentäneet liiton talouden ja toiminnan 
laillisuutta tai tuloksellisuutta taikka heikentäneet varojen ja omaisuuden turvaa-
mista. 
 
Toimintavuoden 2021 aikana saatiin onnistuneesti päätettyä aikaisemmin mer-
kittävän taloudellisen riskin muodostaneen Endomines Ab/Oy:n ja sen tytäryhtiö 
Kalvinit Oy:n kanssa solmitun pääomalainasuhteen takaisinmaksu erillisen 
1.3.2021 allekirjoitetun takaisinmaksusopimuksen perusteella. Sopimuksen 
mukaisesti Endomines Ab/Oy    palautti toimintavuoden 2021 loppuun men-
nessä pääomalainavelkakirjan mukaisen pääoman ja koron, yhteensä 365 
522,41 euroa KP-Cobra Invest Oy:lle. Siten tämä merkittävä, kaksi vuosikym-
mentä liiton toimintaan vaikuttanut taloudellinen riski on lopullisesti liiton toimin-
nasta poistettu.    
 
Merkittävän poikkeaman toimintasuunnitelmassa esitettyyn aiheutti maa-
liskuussa 2020 Suomeen maailmalta levinnyt koronavirusepidemia, jonka seu-
rauksena liiton toimintaa vuosina 2020 ja 2021 muokattiin vastaamaan parem-
min koronavirustilanteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia liiton toimintaan, 
valtiojohdon asiasta antamia ohjeita noudattaen.  
 
Konkreettisia koronavirustilanteesta aiheutuneita muutoksia suunniteltuun toi-
mintaan ovat olleet esimerkiksi etätyösuosituksen käyttöönotto ja soveltaminen, 
jonka vuoksi pääosa henkilöstöä työskenteli vuonna 2021 pitkälti etänä. Ko-
ronavirustilanteen laajettua liiton toimintasuunnitelman mukaisia tapahtumia, 
kokouksia ja työryhmätyöskentelyä muutettiin suunnitelluista tapaamisista verk-
koympäristössä toteutettuihin kokouksiin. Ns. virallisista tai toimintasuunnitel-
man toteuttamiseen eri verkostoissa liittyvistä ja suunnitelluista 103:sta kokouk-
sesta vain seitsemän (7) järjestettiin fyysisinä tapaamisina. Muut suunnitellut 
kokoukset järjestettiin etäkokouksina (93 %). Näiden lisäksi liitossa järjestettiin 
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tai osallistuttiin päivittäin useisiin eri verkkokokouksiin eri verkostoissa, joilla tur-
vattiin riittävä tiedonkulku, ennakointi, suunnittelukyky ja vaikuttaminen liiton 
tehtävien toteuttamiseksi. Verkkotyöskentelyssä onnistuttiin pääosin hyvin, 
koska tähän oli liiton toiminnassa varauduttu ja toisaalta henkilöstön verkko-
työskentelyosaaminen ml. yhteistyöverkoston jäsenet on pääosin hyvällä ta-
solla. Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön hyvä osaaminen ja liiton tietotekni-
nen suorituskyky perustuu joulukuussa 2019 käyttöönotetun, uusimuotoisten di-
gitaalisten palvelujen ympäristön osaamiseen, johon henkilöstö oli koulutettu jo 
ennen koronavirustilanteen puhkeamista. 
 
Valtioneuvoston ja LSSAVI:n asettamien kokoontumisrajoitusten seurauksena 
myös tärkeistä ja laajaa maakunnallista identiteettiä vahvistavat tapahtumat, 
kuten maakuntaviesti ja maakuntajuhla, jouduttiin perumaan.  
 
Liiton henkilöstötilanne on ollut toimintavuoden 2021 aikana pääosin HTV:n 
mukainen. Määräaikaisena olleen talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän muut-
taminen toistaiseksi olevaksi lisäsi liiton HTV-vahvuutta yhdellä. Toisaalta toi-
mintavuoden aikana tapahtui siirtymisiä toisiin tehtäviin, jonka seurauksena si-
jaisuusjärjestelyiltä ei voitu välttyä. Sijaisuusjärjestelmä aiheuttaa aina henki-
löstön kuormittumista, jonka vuoksi sijaisuuden aikaiset työt toteutettiin lähinnä 
tarkoituksenmukaisuusperiaatteella lakisääteisiin tehtäviin keskittyen. Uudet 
henkilöt on perehdytetty tehtäviinsä ja työyhteisöön sekä liiton toimintatapoihin. 
Perehdyttämisohjelman sisältöä on pyritty kehittämään edelleen yksityiskohtai-
semmaksi saadun palautteen perusteella.  
 
Toimintavuonna 2021 jatkettiin liiton toiminnassa kahden kehittämiskeskustelun 
menettelytapaa, kun tammikuussa 2021 järjestetyn vuosittaisen kehityskeskus-
telun lisäksi kesäkuussa 2021 toteutettiin ns. puolivuotisarviointi, jossa tarkas-
teltiin työtehtäviin liittyviä tarpeita, työssä kuormittumista ja ajankäyttöä ensim-
mäisen kuuden (6) kuukauden työskentelyn perusteella.  
 
Toimintavuoden 2021 aikana liiton henkilöstö osallistui koronavirustilanteen tur-
vallisuusmääräysiä noudattaen liiton ulkopuolella järjestettyyn ja liiton sisäiseen 
täydennyskoulutukseen pääosin suunnitellusti ja perustuen ensisijaisesti työn-
antajaa koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin ja toissijaisesti kunkin työntekijän 
oman kehittämissuunnitelman mukaisiin tarpeisiin.     
 
Toimenpiteitä työtyytyväisyyden ja työilmapiirin parantamiseksi jatkettiin toimin-
tavuonna 2021 suunnitellusti. Liitossa toimeenpantiin työterveyshuollon suorit-
tama työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvä yksilökohtainen työkykyisyyden ar-
viointi verkkokyselynä, jonka tulokset ja palaute on jaettu kullekin työntekijälle 
yksilöllisesti. Henkilöstön työhyvinvointitapahtumat järjestettiin toukokuussa ja 
joulukuussa 2021. Henkilöstön työhyvinvointia tukemaan otettiin liitossa käyt-
töön ePassi-palvelu, joka mahdollistaa yksilökohtaisen työhyvinvoinnin kehittä-
misen kulttuuri-, liikunta- ja työkykyisyyttä edistäviä palveluja ostamalla kunkin 
työntekijän omaan mielenkiintoon perustuen. Työhyvinvointiin ja jaksamiseen 
liittyvä työpsykologin luento järjestettiin henkilöstölle 10.12.2021.  
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Keski-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2021   
 

Kokonaisuutena arvioiden Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 toiminta to-
teutui pääosin toimintasuunnitelmassa 2021 – 2023 suunnitellulla tavalla. Toi-
minnan tulokset vuoden 2021 aikana olivat odotetut. Mistään lakisääteisten teh-
tävien toteuttamisesta ei ole tingitty. 
 
Merkittävän poikkeaman toimintasuunnitelmassa esitettyyn aiheutti maalis-
kuussa 2020 Suomeen maailmalta levinnyt koronavirusepidemia, jonka seu-
rauksena liiton toimintaa muokattiin vuonna 2021 vastaamaan paremmin ko-
ronavirustilanteen aiheuttamia haasteita. Koronavirustilanteen haitallisista vai-
kutuksista huolimatta kyettiin liiton toiminta sopeuttamaan toimintaympäristön 
muutoksiin kohtuullisesti, eikä tilanteella ole ollut pääsääntöisesti erityisen suu-
ria haitallisia vaikutuksia liiton avaintehtävien toimeenpanoon. Muuttuneet jär-
jestelyt ovat toisaalta olleet osaltaan vaikuttamassa merkittävän ylijäämän syn-
tyyn liiton taloudessa.    
 
Poikkeaman toimintasuunnitelmaan aiheutti myös liiton kansainvälisen strate-
gian laatimisen viivästyminen sen tultua palautetuksi valmisteluun maakunta-
hallituksen käsittelystä pitkälti valmistelussa olleiden puutteiden vuoksi.     
 
Toimintavuoden 2020 Keski-Pohjanmaan liiton tulos näyttää tilinpäätöshetkellä 
257 439,25 euron ylijäämää. Keski-Pohjanmaan liiton taloudenpito toteutui 
vuonna 2021 vakiintuneella, hyvällä toimintatasolla ja loi taloudellisesti vakaan 
ja ennustettavan pohjan vuoden 2022 toiminnalle.  
 
Kiitän tilikauden aikana toiminutta ja elokuussa 2021 valtuustokauden päättä-
nyttä maakuntahallitusta ja maakuntavaltuustoa tekemästänne tärkeästä työstä 
ja liiton henkilöstölle osoittamastanne arvokkaasta tuesta Keski-Pohjanmaan 
maakunnan kehittämisessä. Samalla toivotan mitä parhainta menestystä syys-
kuussa 2021 toimintansa aloittaneelle Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuustolle 
ja -hallitukselle uuden valtuustokauden alkaessa. Yhteiset haasteemme ovat 
moninaiset ja edellyttävät yksituumaisuutta rakentaessamme parempaa tule-
vaisuutta maakunnallemme.   
 
Lopuksi haluan kiittää Keski-Pohjanmaan liiton henkilökuntaa tiiviin suunnitte-
lurupeaman sisältäneen toimintavuoden 2021 toimeenpanosta haastavissa olo-
suhteissa sekä kaikkia liiton yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä toimin-
tavuoden aikana. 

 
 
 

Kokkolassa     .3.2022 
 

 

Jyrki Kaiponen 
  Jyrki Kaiponen 
  Maakuntajohtaja 
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Keski-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2021   
 

1.2 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys 

1.2.1 Keski-Pohjanmaan liiton hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 

 
Keski-Pohjanmaan liitto aloitti toimintansa kuntayhtymänä vuonna 1994. Sa-
man vuoden alussa voimaan tullut uusi aluekehityslaki määritti Keski-Pohjan-
maan liiton toimimaan aluekehitysviranomaisena. Kuntayhtymän kotipaikka on 
Kokkola ja kuntayhtymä on kaksikielinen. Keski-Pohjanmaan liiton toiminta ja-
kautuu kolmeen vastuualueeseen; lakisääteiseen toimintaan (1201), muuhun 
kehittämistoimeen (sis. luottamushenkilöhallinnon ja vuokraustoiminnan, 1201, 
1302 ja 1401) ja hanketoimintaan (1503-1519). Kuntayhtymän toimielimiä ovat 
maakuntavaltuusto, maakuntahallitus sekä tarkastuslautakunta ja virastoa joh-
taa maakuntajohtaja. Tilivelvollisia ovat maakuntahallituksen jäsenet ja maa-
kuntajohtaja. 
 
Vuoden 2021 aikana päättyi Keski-Pohjanmaan liiton toimielinten toimikaudet. 
Keski-Pohjanmaan jäsenkuntien edustajainkokous valitsi kokouksessaan 
6.9.2021 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston toimikaudelle 2021-2025. 
Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan 16.9.2021 maakuntahallituksen jäse-
net toimikaudelle 2021-2023 sekä tarkastuslautakunnan jäsenet toimikaudelle 
2021-2025.  

 
Maakunnassa on aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopi-
musten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yh-
teistyöryhmä (MYR). Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi toimikau-
delle 2021-2027 valittiin Timo Sillanpää. Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti-
työtä varten liiton toimielimenä toimii maakuntaviestityöryhmä. Keski-Pohjan-
maan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä osallistuu maakunnan kult-
tuurin ja luovan talouden asioiden valmisteluun sekä kulttuuritehtävien koordi-
nointiin. Järjestöasioissa kokoontuu Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä 
sekä hyvinvointiasioissa tarvittaessa Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin pyöreä 
pöytä.  

 

1.2.1.1 Maakuntavaltuusto  

 
Maakuntavaltuusto, toimikausi 2017-2021 
 

 
Jäsenkunta 
 

Valtuutettu Puolue Henkilökoht. varavaltuutettu 

Halsua    
 Pärkkä Timo kesk Hotakainen Maarit 
 Hotakainen Petri kd Saukko Mari  
Kannus    
 Orjala Jari kesk Pajala Noora  
 Huuki Ari sdp Märsylä Raimo 
Kaustinen    
 Hanhikoski Juha kesk Tuomela Helinä 
 Kulpakko Marko ps Lindskog Tina 
Kinnula    
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 Pelkonen Esko kesk Piispanen Virpi 
 Hakkarainen Anitta kok Urpilainen Leo 
Kokkola    
 Ojala Jyrki kesk Kauppila Jorma 
 Rahkola Riitta kesk Pajunpää Tapio 
 Paloranta Johanna kesk Hankaniemi Tapani 
 Innanen Sari  kesk Tofferi Petri 
 Cygnel Hanna vihr Egge Faisa 
 Isotalus Tiina sdp Partanen Petri 
 Orjala Sirpa  sdp Ruisaho Sakari 
 Hentelä Raimo sdp Lahti Mauri 
 Sillanpää Timo 

 
kd                                      Leppälä Pekka 

 Peltomaa Anne  
 

Salo Mauri 

 Tastula Seppo vas Niemi Kauko 
 Haimakainen Pentti kok Jukkola Janne 
 Anderson Stefan rkp Brandt Mats 
 Snellman Hans rkp Forsberg Anders 
 Timonen Marlen rkp Wikman Camilla 
Kruunupyy    
 Lassas Tuula rkp Wistbacka Inger 
 Myllymäki Tapani pro Åstrand Ulla-Maria 
Lestijärvi    
 Tiala Marja kesk Parkkila Sirpa 
 Tuikka Jukka-Pekka kesk Savolainen Raili 
Perho    
 Kirvesmäki Sarita  kesk Peltokangas Tapio 
 Jylhä Pauli  sdp Jaatinen Tanja 
Reisjärvi    
 Tilli Jouni kesk Vedenpää Antti 
 Parkkila Katri kesk Huuskonen Sari 
Toholampi    
 Syri Anna-Maija kesk Lankinen Minna 
 Peltokangas Janne kok Rimpioja Jukka 
Veteli    
 Torppa Jussi kesk Huusko Riitta 
 Leivo-Rintakorpi Tuija kesk Nykänen Jarmo 

 
Valtuutetut puolueittain 
KESK                     16 
KOK   3 
SDP   5 
VAS   1 
PS  2 
KD   3 
RKP  4 
VIHREÄT  1 
MUUT  1 
YHT     36 

 
Toimikaudella 2017-2021 toimineen maakuntavaltuuston ensimmäisessä ko-
kouksessa 24.8.2017 valittiin valtuuston puheenjohtajaksi Pentti Haimakainen 
Kokkolasta, I varapuheenjohtajaksi Raimo Hentelä Kokkolasta, II varapuheen-
johtajaksi Pekka Leppälä Kokkolasta ja III varapuheenjohtajaksi Seppo Tas-
tula Kokkolasta. Timo Sillanpää Kokkolasta valittiin Pekka Leppälän tilalle II 
varapuheenjohtajaksi 11.6.2020. 
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Maakuntavaltuusto, toimikausi 2021-2025 
 

Jäsenkunta 
 

Valtuutettu Puolue Henkilökoht. varavaltuutettu 

Halsua    
 Kujala Antti kesk. Kukkola Mira 
 Koskela Taina kd. Ylikoski Aino-Maija 
Kannus    
 Göös Sanna-Kaisa kesk. Huuki Erkki  
 Huuki Ari sd. Kannussaari Mira 
Kaustinen    
 Mäkelä Antti kesk. Tuomela Helinä 
 Haukilahti Tiina ps. Rahkonen Marko 
Kinnula    
 Pelkonen Esko kesk. Kinnunen Ilari 
 Urpilainen Juha sd. Kröger Lasse 
Kokkola    
 Herlevi Reino kesk. Pajunpää Tapio 
 Paloranta Johanna kesk. Leivo Marjaana 
 Ojala Jyrki kesk. Pietilä Oliver 
 Ruisaho Sakari sd. Orjala Sirpa 
 Haapasaari Emma sd. Koljonen Risto 
 Teerikangas Emilia sd. Lahti Mauri 
 Peltokangas Mauri ps. Hautamäki Jorma 
 Koskela Minna ps. Kalliokoski Matti 
 Keränen Ulpu ps. Heinua Susanna 
 Anderson Stefan r. Lukkarinen Margita 
 Snellman Hans r. Elfving Jennie 
 Timonen Marlén r. Brandt Mats 
 Nurmi-Lehto Anna kok. Puurula Juha 
 Haimakainen Pentti kok. Jukkola Janne 
 Cygnel Hanna vihr. Egge Faisa 
 Kippo Hannu kd. Fiskaali Heimo 
Kruunupyy    
 Hagnäs Marika r. Wistbacka Inger 
 Myllymäki Tapani pro. Filppula Seppo 
Lestijärvi    
 Tiala Marja kesk. Koski-Vähälä Jorma 
 Untinen Pentti vas. Kuorikoski Susanna 
Perho    
 Itäniemi Sirpa kesk. Hertteli Anni 
 Tamminen Mikko

  
kok. Taivassalo Ahti 

Reisjärvi    
 Niskakoski Mervi kesk. Vähäsöyrinki Arto 
 Kinnunen Tuomo ps. Heinonen Tiina 
Toholampi    
 Hylkilä Marja kesk. Etelämäki Anne 
 Hovila Liisa kok. Rimpioja Jukka 
Veteli    
 Torppa Hannes kesk. Tuominen Tarja 
 Åivo Ilpo ps. Pajukangas Miika 

 
Valtuutetut puolueittain 
KESK                      12 
KOK   4 
SDP   5 
VAS   1 
PS  6 
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KD   2 
RKP  4 
VIHREÄT  1 
PRO KRUUNYPYY 1 
YHT     36 

 
Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntiensa valtuutettuja. Varsinaisista maakunta-
valtuutetuista on miehiä 19 eli 52,80 % ja naisia 17 eli 47,20 %. Henkilökohtai-
sista varavaltuutetuista on miehiä 20 eli 55,56 % ja naisia 16 eli 44,44 %. 
 
Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan 16.9.2021 toimikaudelle 2021-2025 
maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mauri Peltokankaan Kokkolasta, I vara-
puheenjohtajaksi Sakari Ruisahon Kokkolasta, II varapuheenjohtajaksi Pentti 
Haimakaisen Kokkolasta ja III varapuheenjohtajaksi Marika Hagnäsin Kruunu-
pyystä. 
 

1.2.1.2  Maakuntahallitus  

 
Maakuntahallitus, toimikausi 2019-2021 
 
Jäsen   Puolue Varajäsen 
 
Pärkkä Timo, Halsua  kesk Ojala Kauko, Kokkola 
Paloranta Johanna, Kokkola  kesk Törmä Anja, Kannus 
Haapalehto Raimo, Veteli  kesk Puumala Katri, Kaustinen 
Lankinen Minna, Toholampi  kesk Hietaniemi Antti, Perho 
Tuikka Jukka-Pekka, Lestijärvi kesk Pelkonen Esko, Kinnula  
Harju Ulla-Riitta, Toholampi  sdp Mustasaari Erkki, Kokkola 
Kant Esa, Kokkola  sdp Timonen Annika, Kaustinen 
Timonen Marlén, Kokkola  rkp Kouvo Kajsa, Kokkola 
Nurmi-Lehto Anna, Kokkola  kok Typpö Sakari, Kokkola 
Salo Mauri, Kokkola  kd Fiskaali Heimo, Kokkola 
Pihlajamaa Arto, Veteli  ps Lindskog Tina, Kaustinen 

 
Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi Timo Pärkkä ja varapuheenjohta-
jana Esa Kant. 
 
Maakuntahallitus, toimikausi 2021-2023 
 
Jäsen   Puolue Varajäsen 
 
Pärkkä Timo, Halsua  kesk Peltola Riikka, Kokkola 
Leivo-Rintakorpi Tuija, Veteli  kesk Parkkila Sirpa, Lestijärvi 
Huuki Erkki, Kannus  kesk Louhula Matti, Perho 
Palosaari Anneli, Kokkola  kesk Hekkala Markku, Kokkola 
Kant Esa, Kokkola  sdp Isotalus Tiina, Kokkola 
Timonen Annika, Kaustinen  sdp Mustajärvi Matti, Kaustinen 
Orjala Jari, Kannus  kok Hanni Eero, Kannus 
Paananen Jukka, Kokkola kd Sarkkinen-Vuorinen Sanna, Kokkola                  
Lukkarinen Margita, Kokkola rkp Anderson Stefan, Kokkola 
Sillanpää Timo, Kokkola ps Puolimatka Pekka, Kokkola 
Pihlajakangas Päivi, Kannus ps Korkeasaari Pirjo, Veteli 
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Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi Timo Pärkkä ja varapuheenjohta-
jana Esa Kant. 

 

1.2.1.3 Tarkastuslautakunta 

 
Tarkastuslautakunta, toimikausi 2021-2025  
 
Jäsen    Varajäsen  
 
Herlevi Reino, Kokkola   Saari Esa, Kokkola 

 Keränen Ulpu, Kokkola   Haukilahti Tiina, Kaustinen 
 Kautto Marko, Kokkola   Pajunpää Suvi, Kokkola 
 Kauppi Pekka, Kokkola   Haapasalo Joni, Kokkola 
 Törmä Anja, Kannus   Erkkilä Esa, Kannus 
 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi Reino Herlevi ja varapuheenjohtajana 
Ulpu Keränen. 
 
Tarkastuslautakunta, toimikausi 2017-2021 
 
Jäsen    Varajäsen 
 
Leivo-Rintakorpi Tuija, Veteli   Pajunpää Tapio, Kokkola 
Kautto Marko, Kokkola   Märsylä Raimo, Kokkola 
Erkkilä Esa, Kannus   Tuomela Helinä, Kaustinen 
Lassas Tuula, Kruunupyy   Wikman Camilla, Kokkola 
Kanervio Hillevi, Kinnula   Suomala Ville, Toholampi 

 

 
Lautakunnan puheenjohtajana toimi Tuija Leivo-Rintakorpi ja varapuheenjoh-
tajana Tuula Lassas. 
 

1.2.2 Alueen taloudellinen kehitys  

 
Keski-Pohjanmaan väestömäärä on ollut vuodesta 2004 lähtien kasvava, kun-
nes se vuonna 2016 kääntyi laskuun. Vuoden 2020 lopussa väestömäärä oli 
67 988. Tilastokeskuksen uusimman ennakkotiedon mukaan väestömäärä on 
vuoden 2021 marraskuun lopussa 67 984, jolloin pudotusta vuoteen 2020 oli 
enää neljä (4) henkilöä. Varovaisesti voidaan arvioida, että väestökehityksessä 
on nähtävissä muutos parempaan suuntaan.   

 
Keski-Pohjanmaan työllisyysaste (15-64 -vuotiaat) oli Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen mukaan vuonna 2021 maan 6. korkein (73,1 %). Koko maan 
vastaavan luku oli 72,3 %.  Vuoden 2021 joulukuun lopussa Keski-Pohjan-
maalla oli Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 2 496 
työtöntä työnhakijaa, joka on 585 vähemmän kuin vuoden 2020 joulukuun lo-
pussa. 
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Keski-Pohjanmaa on työpaikkojen suhteen omavarainen. Alueen työpaikka-
omavaraisuusaste oli vuonna 2019 101,1 %. Toimialoittain tarkasteltuna maa-
kunnan suurimpia työllistäjiä ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, teollisuus, tukku- 
ja vähittäiskauppa sekä koulutus ja maatalous. Eniten työpaikkoja on viime vuo-
sina hävinnyt maataloudesta ja julkisesta hallinnosta. Eniten työpaikkoja on 
syntynyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

 
Vuoden 2019 bkt/asukas oli Keski-Pohjanmaalla 38 242 €/asukas, joka on 8. 
korkein Manner-Suomen maakunnista (vuoden 2020 tiedot päivittyvät vasta 
1.12.2022).  
 
Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaan taloudellinen huoltosuhde heikkeni hiukan 
edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaalla oli 144,5 (142 
vuonna 2018) huollettavaa 100 työssäkäyvää kohden (koko maan vastaava 
luku 132,8).   

 
Alueen haasteena on edelleen alhainen koulutustaso ja innovaatiotoiminnan 
vähäisyys. Koulutustaso nousee kuitenkin koko ajan tasaisesti. Ikäryhmissä 20-
54 vuotiaat tutkinnon suorittaneiden osuus on jo koko maata korkeampi, mutta 
vanhemmissa ikäluokissa osuus jää selkeästi koko maata alhaisemmaksi. 
Vuonna 2020 vähintään toisen asteen tutkinnon oli suorittanut 72,0 % 15-vuotta 
täyttäneistä keskipohjalaisista, kun koko maan vastaava luku oli 74,2 %. Toisen 
asteen tutkinnon suorittaneiden osuus korostuu Keski-Pohjanmaalla koko maa-
han verrattuna, kun taas korkea-asteen suorittaneiden osuus jää selkeästi koko 
maan tasoa alhaisemmaksi.   

 
Keski-Pohjanmaan kuntien taloudellisia tunnuslukuja maakuntatasolla 2020 
(suluissa vuoden 2019 tieto). Vuoden 2021 tilinpäätöstietoja ei ole vielä käytet-
tävissä: 

 
 Keski-Pohjanmaa Koko maa 

Vuosikate €/asukas 2020 (suluissa 2019) 632 (190) 739 (319) 

Tulovero % 2020 (suluissa 2019) 21,60 (21,72) 19,96 (19,87) 

Lainakanta €/asukas 2020 (suluissa 2019) 5 220 (4 789) 3 448 (3 342) 

Omavaraisuusaste, % 2020(suluissa 2019) 40,7 (40,9) 58,0 (57,9) 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 2020 (2019) 76,7 (76,4)  59,9 (62,0) 

 

1.2.3 Olennaiset muutokset liiton toiminnassa ja taloudessa 

 

Toimintavuoden 2021 aikana Keski-Pohjanmaan liiton toimintaa ja taloutta var-
josti edelleen maailmanlaajuinen koronavirusepidemia. Liiton henkilökunnalle 
annettu suositus etätyöskentelystä oli voimassa lähes koko toimintavuoden. 
Korona-aika vaikutti osaltaan myös liiton ylijäämäisen tuloksen muodostumi-
seen, sillä matkustaminen pysyi edelleen vähäisenä ja toimintasuunnitelman 
mukaisten tapahtumien ja kokousten järjestämistä jatkettiin pääosin etäyhteyk-
sin.  
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1.2.4  Liiton henkilöstö 

 
Vuoden 2021 lopussa Keski-Pohjanmaan liitossa työskenteli 15 henkilöä 
(17/2020). Lakisääteisen toiminnan vastuualueella oli neljätoista (14) työnteki-
jää ja muun kehittämistoimen vastuualueella yksi (1). Hankerahoitusta saatiin 
kahden osa-aikaisen hanketyöntekijän palkkaukseen 0,46 henkilötyövuoden ja 
teknisen tuen kautta 4,2 henkilötyövuoden verran, yhteensä 4,66 htv 
(1,5/2020). Virkoja Keski-Pohjanmaan liitossa oli vuoden 2021 alkaessa kuusi 
(6); maakuntajohtaja, hallintopäällikkö, kansainvälisten asioiden päällikkö, alue-
suunnittelupäällikkö, yhteyspäällikkö sekä kehittämispäällikkö. Kansainvälisten 
asioiden päällikön virka muutettiin syyskuussa suunnittelijan toimeksi. Toimin-
tavuoden 2021 aikana Keski-Pohjanmaan liitossa päättyi joitakin työsuhteita ja 
tilalle rekrytoitiin uuttaa henkilöstöä. Talous- ja palkkahallinnon palvelut ostettiin 
Kokkolan kaupungilta.  

 
Vuoden 2021 aikana jatkettiin työyhteisön hyvinvoinnin parantamista. Työyhtei-
sön avoimuutta lisääviä viikkopalavereita järjestettiin viikoittain ja sisäistä tie-
donkulkua parantavia toimistopalavereita kuukausittain, pääsääntöisesti maa-
kuntahallituksen kokousten jälkeisenä päivänä. Työterveyspalvelut ostettiin 
edellisten vuosien tapaan TyöplusKunta Oy:ltä. Työterveyshuollon päivitetyn 
toimintasuunnitelman mukaisesti henkilöstön terveystarkastukset toteutettiin 
toimintavuoden aikana eTerveyskyselyllä, jonka pohjalta suoritettiin kohdenne-
tut etäterveystarkastukset tarvittaessa. Vuonna 2021 valmistui työterveyshuol-
lon työpaikkaselvitys, jonka pohjana Työplus Oy käytti joulukuussa 2020 liiton 
henkilökunnalle tehdyn työpaikkaselvityksen esitietokyselyn vastauksia. Työ-
paikkaselvityksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti tam-
mikuussa 2021 henkilökunnalle suunnatun työn psykososiaaliset kuormituste-
kijät -kyselyn pohjalta työsuojelutarkastuksen. Sekä työterveyshuollon työpaik-
kaselvitysraportin että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu-
tarkastusraportin perusteella työyhteisön sosiaalisessa toimivuudessa oli ta-
pahtunut myönteistä kehitystä, mutta haitallisia psykososiaalisia kuormitusteki-
jöitä kuitenkin ilmenee edelleen ja niiden poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä 
suositellaan jatkettavan.  

 
Vuoden 2021 aikana toteutetut koulutukset perustuivat Keski-Pohjanmaan liiton 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka maakuntahallitus hyväksyi maalis-
kuussa 2021. Toimintavuoden aikana liitto tarjosi henkilöstölle ulkopuolelta os-
tettua koulutusta sen lisäksi, että koulutuksessa hyödynnettiin ministeriöiden 
tarjoamaa verkkokoulutusta. Kokonaisuudessaan henkilöstö osallistui 104 kou-
lutuspäivään, joista 86 koulutuspäivää kesti enintään kuusi (6) tuntia. Keski-
määrin henkilöstö osallistui vuoden aikana noin seitsemään (7) koulutuspäi-
vään per työntekijä. Henkilökunnan koulutuksiin varatut toimintamäärärahat 
käytettiin lähes täysimääräisesti vuoden 2021 aikana, vaikka koulutuksista suu-
rin osa olikin maksuttomia verkkokoulutuksia.  
 
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu vuodelta 2021 erillinen henkilöstöraportti. 
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1.2.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

 

 
 

1.3 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä 

 
Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
vastaa maakuntahallitus. Sisäistä valvontaa Keski-Pohjanmaan liitossa ohjaa 
vuonna 2020 maakuntahallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje.  
 
Toimintavuodelta 2021 on laadittu sisäisen valvonnan raportti, jonka maakun-
tahallitus käsitteli tammikuun 2022 kokouksessaan. Sisäisen valvonnan näkö-
kulmasta Keski-Pohjanmaan liiton toiminta on vuoden 2021 aikana toteutunut 
pääosin suunnitellusti ja toimintaa kehittäen. Kehittämistoimenpiteet ovat koh-
distuneet sekä liiton avaintulosten, suunnittelun ja toteuttamisen parantami-
seen, että hyvän hallinnon edistämiseen liiton toiminnassa. Sisäisessä valvon-
nassa ei vuoden 2021 aikana havaittu poikkeamia, epäsäännöllisyyksiä tai vir-
heitä. Liiton toiminta on perustunut voimassa oleviin lainsäädöksiin, hallinto-
sääntöön ja ohjeasiakirjoihin. Huolimatta koronavirustilanteen haitallisista vai-
kutuksista liiton toimintaan, liitto kykeni toteuttamaan perussopimuksen ja vuo-
den 2021 talous- ja toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät pääosin hyvin ja 
tehtyjen linjausten mukaisesti. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisesta ei ole 
tingitty. Liiton taloudenpito on vakiintunut perustoiminnaksi eikä poikkeamia ole 
havaittu. 

 
Vuoden 2021 aikana rakennerahastotoiminta toteutettiin liiton parantamissuun-
nitelman mukaisesti, lainsäädäntöön perustuen ja hallintoviranomaisen antamia 
ohjeita noudattaen. Suurin rakennerahastotoimintaan kohdistunut haaste oli ra-

Toiminnalliset riskit 
 

Kohde Toimenpiteet riskin minimoimiseksi  

Maakuntahallinnon uusi kausi 
Maakuntahallituksen ja valtuuston perehdy-

tyskoulutus 

 

 

Lainsäädännön kehittyminen ja 
maakuntaliiton uudet tehtävät  

Työntekijöiden perehdyttäminen 

 

 

Rahoituksen riittävyys uusien 
maakuntaliiton tehtävien hoitami-

seen 

Tehtäväjärjestelyt 
Kuntien jäsenmaksuosuuksien kasvattaminen 

 

 

Henkilöstön vaihtuvuus 
Sijaisuusjärjestelmän ja perehdyttämisohjel-

man kehittäminen                                     
Työn imu 

 

 

Maakuntaliiton tulevaisuus Muutoksen tunnistaminen ja varautuminen 
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hoittajahenkilöstön vaihtuvuus eläköitymisen, työelämästä poistumisen ja hen-
kilöstön urakehityksen vuoksi. Tämän seurauksena uuden henkilöstön osaami-
seen ja suunnitteluvalmiuksien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota.  
Vuoden 2021 aikana käynnistettiin Uudistuva ja osaava Suomi – ohjelmakautta 
2021-2027 koskevan hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksen uudistaminen ja 
työ saatetaan loppuun kevään Työ- ja elinkeinoministeriön antamien määräai-
kojen puitteissa, kuitenkin vuoden 2022 loppuun mennessä.  
 
Vuoden 2021 aikana liiton hallinnon kehittämistyössä keskityttiin tietosuojaoh-
jeistuksen mukaisten toimenpiteiden kehittämiseen ja taloushallinnon osalta kir-
janpitoa ja tilinpäätöksen sisältöä kehitettiin tilintarkastusyhteisön antaman pa-
lautteen pohjalta. Vuoden aikana laadittiin konserniohje ja päivitettiin etä-
työohje. Toimintavuoden aikana saatiin onnistuneesti päätettyä aikaisemmin 
merkittävän taloudellisen riskin muodostaneen tytäryhtiö KP-Cobra Invest Oy:n 
ja Kalvinit Oy:n välille solmittu pääomalainasuhde.  
 
Nykyinen liiton henkilöstörakenne mahdollistaa perussopimuksen mukaisten ja 
lakisääteisten tehtävien toteuttamisen, joskin on johtamisrakenteeltaan raskas 
ja edellyttää kehittämistä. Liiton toimintaympäristössä ja toiminnassa tulee jat-
kossa korostumaan erityisesti Suomen ilmastopolitiikan toimeenpano sekä tie-
dolla johtamisen ja digitalisaatiokehittämisen tarve, jotka edellyttävät lisähenki-
löstöä – esimerkiksi ilmastonmuutoksen hallinnassa, ICT-osaamisessa, liiken-
nejärjestelmäsuunnittelussa ja ennakointityössä. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton vakuutukset ovat LähiTapiolassa ja voimassa olevia 
vakuutuksia päivitetään tarpeen mukaan. Liiton tietotekniikkaan kohdistuvia in-
himillisiä riskejä torjutaan tietoturvaohjeistuksella ja teknisiä riskejä palomuuri-
järjestelmällä sekä virussuojauksella.  

 

1.4 Konsernin toiminta ja talous 

1.4.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 

 
Keski-Pohjanmaan liiton 100 % omistuksessa on kaksi osakeyhtiötä; Kiinteistö 
Oy Kokkolan Säästötorni sekä KP-Cobra Invest Oy.  
 
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin toimialana on omistaa ja hallinnoida Kok-
kolassa Rantakatu 14 kiinteistöä, jossa sijaitsevat myös Keski-Pohjanmaan lii-
ton tilat. Liiton käytössä ovat II-kerroksen toimistotilojen lisäksi ns. tornin toimis-
tohuone, kattokerroksen toimisto- ja kokoustilat sekä kellarikerroksen varasto-
tiloja. Liiton tiloissa vuokralla ovat Realia-isännöinti Oy, Loomis Suomi Oy, DNA 
Tower Finland Oy sekä yksi yksityishenkilö. Säästötornin kiinteistö on Museo-
viraston suojelema (Vaasan LH 31.5.1972 n:o B-1264).  
 
KP-Cobra Invest Oy:n toimialana on yritystoiminnan tukeminen ja työllisyyden 
edistäminen Keski-Pohjanmaan alueella, jota varten yhtiö antaa taloudellista 
tukea ja rahoittaa alueen yrityksiä ja yhteisöjä.  

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty molemmat konsernin tytäryhteisöt. 
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1.4.2 Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton kon-
serniohjeen marraskuussa 2021. Konserniohjeella tuodaan puitteet ensisijai-
sesti Keski-Pohjanmaan liiton konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauk-
selle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yh-
denmukaistaa menettelytapoja sekä tehostaa Keski-Pohjanmaan liiton konser-
nin johtamisen edellytyksiä siten, että konsernia ja kuntayhtymän muuta toimin-
taa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntayhtymän ko-
konaisetu huomioon ottaen. Tytäryhtiöt käsittelevät konserniohjeen omassa 
hallituksessaan ja yhtiökokouksessaan vuoden 2022 aikana. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan huomioon 
konsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitukset 
toimittavat kuntayhtymään sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoi-
tus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennai-
sista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi konserniyhtiöiden tulee 
antaa tiedot mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutok-
sista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä 
sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee 
olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Konserniin kuu-
luvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa 
yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpää-
tössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpito-
tapaa. Tytäryhteisöt laativat kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä 
on laadittavissa konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää konsernita-
seen, -tuloslaskelman, -rahoituslaskelman ja liitetiedot. Kuntayhtymän talous-
hallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta ja tarvittaessa myös kirjanpidon 
järjestämisestä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hal-
litusten ja toimitusjohtajien vastuulle. Tytäryhteisön hallituksen on huolehdittava 
siitä, että yhteisössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja me-
nettelyt osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja että yhteisössä seurataan val-
vonnan toimivuutta. Tytäryhteisön toimitusjohtajan on huolehdittava riittävän ja 
toimivan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä toimivuu-
den varmistamisesta. Tytäryhtiöiden tulee lähettää toimielintensä esityslistat ja 
pöytäkirjat konsernijohdolle. 

 

1.4.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköi-
sestä tulevasta kehityksestä 

 
Vuoden 2021 aikana Endomines Oy on palauttanut KP-Cobra Invest Oy:lle KP-
Cobra Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välisen pääomalainan korkoineen sopimus-
osapuolten asiasta 1.3.2021 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Pääomalai-
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nan tultua palautettua, KP-Cobra Invest Oy:n tulevaisuus käsitellään maakun-
tavaltuuston kokouksessa huhtikuussa 2022. KP-Cobra Invest Oy palauttaa 
vuoden 2022 aikana lainapääoman Keski-Pohjanmaan liitolle KP-Cobra Invest 
Oy:n hallituksen, 11.2.2022, päätöksen mukaisesti. KP-Cobra Invest Oy:n tulos 
vuonna 2021 oli 84 982,49 euroa.  
 
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin tulos vuonna 2021 oli 35,58 euroa. Yhti-
össä ei ole ollut tilikauden aikana tai sen päättymisen jälkeen normaalista poik-
keavia tapahtumia. Kiinteistön hoitokustannusten nousun seurauksena osak-
keenomistajilta perittävien vastikkeiden odotetaan nousevan vuoden 2022 ai-
kana. 

 

1.5 Tilikauden tulos 

 
Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on ylijäämäinen 257 439,25 euroa. 
 
Maakuntahallituksen esitys tuloksen käsittelemiseksi: 
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2021 tilikauden 
tulos, 257 439,25 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.  

  
Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistulot ja -menot 2021 

 

Tulot 1 000 € Menot 1 000 € 

Toiminta  Toiminta  
- Toimintatuotot 1 654 - Toimintakulut 1 397 

- Korkotuotot  - Korkokulut  

- Muut rahoitustuotot  - Muut rahoituskulut  

Kokonaistulot 1 654 Kokonaismenot 1 397 

 
 Täsmäytys: 

  
Kokonaistuotot – Kokonaismenot = 1 654 – 1 396 = 257 
Rahoituksen rahavirta – Rahavarojen muutos = -3 – 254 = -257 
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2 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN  

2.1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2021 
 

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason ver-
kostoja ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi 

 
Mittarit:  

• EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 loppukauden hyödyntämisaste. 

• EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 viivytyksetön käynnistäminen. 

• Toteutetut hankehaut ja infot hanketoimijoille. 

• Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän palvelukykyisyys. 

• Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan säädösten mukaisuus. 

• Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tuloksellisuus. 
 
Toteuma: 
 
Keski-Pohjanmaan liitolla on ollut vuoden 2021 aikana avoinna kaksi EAKR-
hakua, joista ensimmäinen koski EU:n elpymissuunnitelmaan osana kuuluvaa 
REACT-EU-lisärahoitusta ja jälkimmäinen ennestään varaamatta jääneitä 
EAKR-valtuuksia. Varaamatta jäävä valtuus on noin 250 000 euroa, jonka li-
säksi odotettavissa on Valtioneuvoston päätöksellä jaettavia uudelleenbudje-
toinnin myöntövaltuuksia. REACT-EU-haussa ollut myöntövaltuus oli noin 1,35 
miljoonaa euroa ja hakuun saapuneiden hakemusten perusteella liitto myönsi 
rahoituksen lähes täysimääräisesti. Toimintalinjalle 8 varaamatta jäänyt 
REACT-EU-myöntövaltuus on 12 294 euroa. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on 19.8.2021 Työ- ja elinkeinoministeriölle laatimas-
saan myöntövaltuuksien uudelleenbudjetoinnissa esittänyt arvion noin 290 000 
euron purkaumasta (hankkeissa käyttämättä jäävä raha). Uudelleenbudjetoin-
tiin esitetty myöntövaltuuden kokonaismäärä on 541 913 euroa, jossa on yhteen-
laskettuna sekä varaamaton että purkutuvaksi ennustettu valtuus. Keski-Pohjan-
maan liitto teki 17.12.2021 esityksen lisävaltuutuksesta yhteensä 6 635 000 eu-
roa. 

 
Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti kansallisen Alueiden kestävän kasvun ja elin-
voiman tukemisen (AKKE) jatkuvan määrärahahaun sekä koronaselviytymis-
suunnitelman toimeenpanoon keskittyvän määrärahahaun 1.6.2021. Ko-
ronateeman AKKE-hakuun ei saapunut yhtään hakemusta määräpäivään 
9.8.2021 mennessä. Jatkuvaan AKKE-määrärahahakuun osoitettiin vuoden 
2021 aikana kolme hakemusta, joista yksi sai myönteisen rahoituspäätöksen ja 
kahdesta hankkeesta annetaan päätökset vuoden 2022 alussa. Jatkuvassa 
AKKE-haussa oli haettavissa noin 450 000 euroa, joista vuoden lopussa on va-
raamatta vielä noin 370 000 euroa. Koronaselviytymissuunnitelman toimeenpa-
noon osoitettua AKKE-määrärahaa on jäljellä vielä 243 000 euroa. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto toteutti keväällä 2021 Kokkolan ekosysteemisopimuk-
sen toteuttamiseen liittyvän hankehaun yhteistyössä Kokkolan kaupungin 
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kanssa, ekosysteemisopimuksessa sovitun AKKE-määrärahan mukaisesti. Ha-
kuun saapui neljä hakemusta, joista kolmelle myönnettiin rahoitus Kokkolan 
ekosysteemisopimuksen AKKE-määrärahasta. Varaamatta jääneestä ekosys-
teemisopimuksen määrärahasta järjestettiin lisärahoituksen hakukierros kol-
melle käynnissä olleelle hankkeelle, joista kaksi esitti lisärahoituksen tarpeen. 
Varaamatta jäänyt noin 10 000 euroa jaettiin näiden kahden kesken marras-
kuussa 2021. 

 
Saadun palautteen perusteella koronavirusepidemia (COVID-19) on vaikuttanut 
jonkin verran käynnissä olevien hanketoimijoiden ja hankkeiden toimintaan. Yh-
tään hanketta ei kuitenkaan ole keskeytetty koronavirusepidemian vuoksi. Han-
ketoimijat ovat hakeneet lisäaikaa hankkeiden toteuttamiseen, mutta selkeää 
hakemusten tulvaa ei tämän vuoksi ole tullut. On mahdollista, että jatkoajan 
tarve konkretisoituu vasta hankkeiden lähestyessä loppuaan. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton sisäinen rakennerahastoryhmä on kokoontunut keski-
määrin kerran kuukaudessa käsittelemään hankkeisiin ja ohjelman toteutuk-
seen liittyviä asioita. Vuonna 2021 rakennerahastoryhmä kokoontui 10 kertaa.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on aktiivisesti osallistunut Pohjanmaan ELY-keskuksen 
koordinoimaan Team Finland -yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää yhteistyötä 
yrityksille tarjottavissa palveluissa. 
 
Keski-Pohjanmaan maakunnallisen koronavirustilanteen seurantaan sekä vi-
rustilanteen haitallisia vaikutuksia ehkäisevien toimenpiteiden tunnistamiseen 
ja toimeenpanoon keskittyvän yhteistyöverkoston toiminta on jatkunut Keski-
Pohjanmaan liiton vetämänä. Toiminnassa on ollut mukana laajasti liiton jäsen-
kunnat, elinkeinoelämän edustajat, Pohjanmaan ELY-keskus, Business Fin-
land, Finnvera ja Huoltovarmuuskeskuksen edustaja. Pääsääntönä on, että 
ryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Vuonna 2021 yhteistyöverkosto ko-
koontui yhteensä 5 kertaa. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton toteuttama alueellisen digituen koordinointihankkeen 
edistäminen päädyttiin keskeyttämään keväällä 2021, koska hankkeelle ei on-
nistuttu avoimesta rekrytoinnista sekä sen jälkeen tehdyistä suorista yhteyden-
otoista huolimatta rekrytoimaan projektipäällikköä. Asiasta neuvoteltiin tuen 
myöntäneen valtiovarainministeriön kanssa ja hankkeen toteuttamista varten 
saatu ennakko maksettiin takaisin ministeriölle. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut tiiviisti Uudistuva ja osaava Suomi -oh-
jelmakauden valmisteluun, joka käynnistyi kansallisesti marraskuussa 2021. 
Tämän lisäksi liitto on antanut lausuntoja myös talousvaliokunnalle liittyen oh-
jelmakautta koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Lausunnoilla on edistetty Keski-
Pohjanmaan liiton edunvalvontasuunnitelman 2021–2022 EU-tukipolitiikkaan 
liittyviä edunvalvontatavoitteita. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmis-
telu ja alueellisten siirtymäsuunnitelmien laatiminen on jatkunut koko vuoden 
2021 ajan. Suunnitelmien viimeistely toteutetaan hallintoviranomaisen johdolla 
vuoden 2022 aikana. 
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Toukokuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti ohjelmakauteen 2021–
2027 liittyvät koulutukset välittäville toimielimille. Keski-Pohjanmaan liiton välit-
tävän toimielimen tehtävissä työskentelevä henkilöstö oli aktiivisesti mukana 
koulutuksissa sekä syksyn 2021 aikana järjestetyissä aamukahvitilaisuuksissa. 
 
Syyskuussa 2021 Keski-Pohjanmaan liitto järjesti yhdessä Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa ohjelmakauden 2021–2027 infotilaisuu-
den. Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä tulevan ohjelmakauden sisältöjä ja ra-
hoitushaussa painotettavia teemoja yleisellä tasolla. ohjelmakautta 2021–2027 
koskevien koulutusten ja infotilaisuuksien järjestämistä jatketaan vuoden 2022 
aikana. Ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisen EAKR-haun käynnistäminen 
siirtyi kansallisen viivästymisen vuoksi vuodelle 2022. 

 
Älykkään erikoistumisen kansallisissa ja eurooppalaisissa yhteistyöryhmissä on 
jatkettu alueen vahvuuksien esille tuomista sekä edistetty yhteistyötä euroop-
palaisiin suurhankkeisiin ja EU:n suorarahoituksiin. Keski-Pohjanmaan älyk-
kään erikoistumisen strategia on päivitetty osana maakuntaohjelman valmiste-
luprosessia. Keski-Pohjanmaan liitto on informoinut alueen hanketoimijoita In-
terreg -ohjelmista, EU:n suorarahoituksista ja älykkään erikoistumisen alueiden 
välisistä yhteistyökumppanuuksista ja rahoituslähteistä. 

 
Tavoitearvot:  

• EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti. 

• Ohjelmakauden 2014-2020 hankkeiden päättäminen etenee suunnitellusti 
ja hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. 

• Ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy hallintoviranomaisen ohjeiden mukai-
sesti ja antamassa aikataulussa.  

• Liiton rakennerahastotoiminta on vakiinnutettu normaaliksi välittävän toimie-
limen toiminnaksi. Välittävän toimielimen hallinnollisessa menettelyssä nou-
datetaan parantamiskohteina olleita ja korjattuja menettelytapoja, jotka hal-
linto- ja valvontajärjestelmään nimetyt ja siinä toimivat tuntevat.  

• Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän toi-
minnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi. 

• Takaisinperintöjen ja jatkotoimenpiteiden syntyminen on minimoitu ohjeis-
tuksilla ja valvontajärjestelmällä. 

• Kansainvälistyminen ja kansainvälisten rahoituskanavien tunnistaminen on 
tuottanut Keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista elinkeinotoimintaan liitty-
vää tai taloudellista hyötyä. Kansainvälisellä yhteistyöllä on kyetty saamaan 
maakuntaan lisää taloudellisia resursseja käyttöön. 

 
 
Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö 2018–2021 etenee jär-

jestelmällisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti 

 
Mittarit:           

• Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 ohjaavuus aluekehittä-
mistoiminnassa. 
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• Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–
2022 hyödyntäminen maakunnan kehittämisessä. 

 
Toteuma: 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamisessa vuosi 2021 
oli viimeinen toimintavuosi ennen uuden maakuntaohjelmakauden käynnisty-
mistä vuonna 2022.  
 
Maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvien työryhmien työskentely painottui 
vuonna 2021 uuden maakuntaohjelman valmisteluun sen lisäksi, että jaettiin 
ajankohtaista tietoa maakuntaliitossa käynnissä olevista muista ohjelma- ja 
strategiavalmisteluista sekä mm. REACT-EU-rahoituksen käyttöönotosta ja 
älykkään erikoistumisen strategian valmistelusta. Työryhmät (osaaminen, kil-
pailukyky, saavutettavuus, maaseudun teemaryhmä, ALKE-tilannekuva) ko-
koontuivat suunnitellusti maaliskuussa ja toukokuussa. Syyskuussa ryhmät ko-
koontuivat yhteiseen uuden maakuntaohjelman 2022–2025 sidosryhmä-/kuule-
mistilaisuuteen. Työryhmien jäsenet ovat myös osallistuneet aktiivisesti uuden 
maakuntastrategian ja -ohjelman kommentointiin ja lausuntokierrokselle. Työ-
ryhmien toiminta organisoidaan uudelleen alkuvuonna 2022, kun uuden maa-
kuntaohjelman toteuttaminen alkaa.  

 
Viimeinen Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttava toi-
meenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma vuosille 2021–
2022 päivitettiin poikkeuksellisesti alkuvuodesta 2021 työ- ja elinkeinoministe-
riön toimeksiannosta ja ohjeistuksen mukaisesti. Toimeenpanosuunnitelmaan 
lisättiin REACT-EU -rahoituksen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet sekä päi-
vitettiin rahoitussuunnitelman luvut ja rahoituksen jakautuminen rahoittajien 
kesken. Toimeenpanosuunnitelman liitteeksi lisättiin myös Keski-Pohjanmaan 
alueellinen koronaselviytymissuunnitelma. Päivitetty toimeenpanosuunnitelma 
hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 23.2.2021. Päivitetyn 
toimeenpanosuunnitelman toteuttamista on jatkettu Keski-Pohjanmaan liiton 
avaamien rahoitushakujen kautta. Rahoitushakujen painopisteenä on ollut elin-
keinoelämän koronapandemiasta toipuminen ja uuden kasvun luominen. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton järjestämissä hankehauissa käynnistyneet hankkeet 
kohdistuvat maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman määrittelemiin ke-
hittämiskohteisiin rakennerahasto-ohjelman painopisteiden mukaisesti. Rahoi-
tetuissa hankkeissa on painotettu digitaalisuutta, ympäristöteknologian kehittä-
mistä sekä matkailun edistämistä. 

 
Tavoitearvot:  

• Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämistoiminta on edelleen laajentunut 
ja vahvistunut liiton laatimien maakunnallisten strategioiden, toimenpiteiden 
ja ohjelmien seurauksena. 

• Toimeenpanosuunnitelma tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alu-
eella, joille on suunniteltu rahoitus. Aluekehittämisen tilannekuva on päivi-
tetty. 
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Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaoh-
jelman 2022–2025 valmistelutyö toteutetaan asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti 

 
Mittarit:           

• Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelua edellyttä-
vien selvitystöiden toteutuminen. 

• Maakuntaohjelman valmistelutyössä tarvittavan verkoston aktiivinen mu-
kana olo valmistelussa. 

• Maakuntastrategia ja maakuntaohjelman valmistelu vuoden 2021 aikana 
mukaan sekä poliittinen osallistaminen. 

 
Toteuma: 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 
valmistelu käynnistettiin vuonna 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) hyväksymisellä maakuntahallituksessa sekä nykyisen maakuntaohjel-
man arvioinnilla ja luottamushenkilöstön kanssa yhteistyössä toteutetulla ske-
naariotyöskentelyllä. Helmikuussa 2021 järjestettiin strategia- ja ohjelmavalmis-
telun käynnistänyt avoin sidosryhmäseminaari, Tulevaisuuden Keski-Pohjan-
maa -aluekehittämispäivä, johon osallistui yli 70 alueen kehittäjää ja sidosryh-
män edustajaa. Seminaarissa keskityttiin vihreän kehityksen mahdollisuuksiin 
ja haasteisiin sekä alue- ja yrityskehittämisen näkökulmiin. Työpajoissa työstet-
tiin maakuntastrategian visiota ja arvoja sekä keskeisiä strategisia tavoitteita 
vuoteen 2040. 
 
Strategian ja ohjelman valmistelu jatkui maaliskuussa ja toukokuussa suunni-
tellusti järjestetyissä maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvien työryhmien 
(osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, maaseudun teemaryhmä, ALKE-ti-
lannekuva) kokouksissa, joissa käytiin läpi maakuntastrategian ja maakuntaoh-
jelman valmistelutilanne ja työstettiin työpajojen muodossa uuden maakuntaoh-
jelman kehittämisteemoja, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä Keski-Pohjanmaan 
älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä. Maakuntastrategian ja maa-
kuntaohjelman valmistelutilannetta ja sisältöjä esiteltiin vuoden 2021 aikana 
useita eri kertoja maakuntahallitukselle, maakunnan yhteistyöryhmälle sekä 
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle. Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto jär-
jesti touko-kesäkuussa Kokkolan suurteollisuusalueen ja Keski-Pohjanmaan 
yrittäjien edustajien kanssa erilliset keskustelut maakuntastrategian ja maakun-
taohjelman teemoista. Samassa yhteydessä valmisteltiin myös syksyn kuule-
mistilaisuuksia ja lausuntokierrosta. Maakuntahallitus käsitteli maakuntastrate-
gian ja maakuntaohjelman sekä sen ympäristöselostuksen luonnoksen kesä-
kuussa (21.6.2021), jonka jälkeen se lähetettiin vapaamuotoiselle kommentti-
kierrokselle alueen toimijoille ja sidosryhmille. 
 
Syyskuussa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 
2022–2025 viimeisteltiin 30 päivän lausuntokierrosta varten. Maakuntastrategia 
ja -ohjelma sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnos olivat julki-
sesti nähtävillä ja lausunnoilla 29.9.-28.10.2021 välisen ajan. Nähtävillä pito to-
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teutti viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista annettua lakia (200/2005). Syyskuussa toteutettiin myös kaksi kuntien joh-
dolle ja luottamushenkilöstölle suunnattua kuulemistilaisuutta sekä yksi kaikille 
sidosryhmille suunnattu avoin kuulemistilaisuus, jossa oli esillä sekä maakun-
tastrategia ja -ohjelma että maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus. Elo-
kuussa asiakirjat esiteltiin myös alueen kuntajohtajille. 
 
Maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelun yhteydessä päivitettiin maakun-
nan älykkään erikoistumisen keskeiset strategiset painopisteet ja yhteensovi-
tettiin ne maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa. Älykkään erikoistumisen stra-
tegia edistää maakunnan osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja on edel-
lytys Euroopan unionin alue- ja tutkimusrahoitusvälineiden käytölle.  
 
Valmisteluprosessiin liittyvä maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi-
prosessi käynnistyi alkuvuonna 2021 perustamalla arviointia ohjaava SOVA-
ryhmä, kutsumalla ympäristöviranomaisen edustaja mukaan prosessiin sekä 
valitsemalla asiantuntija laatimaan ympäristöselostus. Myös materiaalin kerää-
minen ympäristövaikutusten arviointia varten sekä vaikutusten arviointi käyn-
nistyi. SOVA-ryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kolme (3) kertaa koordinoi-
maan ympäristöselostuksen valmistelua sekä toteuttamaan vaikutusten arvioin-
tia. Ympäristövaikutusten arvioinnin luonnos käsiteltiin kesäkuussa maakunta-
hallituksessa ja se viimeisteltiin lausuntokierrosta varten syyskuussa. 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 
sekä maakuntaohjelman ympäristöselostus käsiteltiin maakuntahallituksessa 
15.11.2021 ja lähetettiin maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntaval-
tuusto hyväksyi asiakirjat kokouksessaan 29.11.2021, jonka jälkeen ne toimi-
tettiin työ- ja elinkeinoministeriölle. 
 
Pula osaavasta työvoimasta on tunnistettu yhdeksi maakunnan kehitystä hidas-
tavaksi tekijäksi. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon liittyvien kes-
keisten pullonkaulojen – maakunnan heikko tunnettuus elinkeinojen harjoitta-
misen ja työllistymisen alueena, ulkomaisen työvoiman pieni osuus maakun-
nassa, työvoiman kysyntää ja tarjontaa koskevan ennakoinnin heikkous sekä 
koulutuksen osuvuuteen ja saavutettavuuteen liittyvät ongelmat – poistaminen 
on asetettu keskeisiksi maakunnallisiksi kehittämistavoitteiksi. Keski-Pohjan-
maan osaamisstrategiaan 2020–2025 perustuvaa Osaavaa työvoimaa Keski-
Pohjanmaalle -toimenpideohjelmaa on toteutettu osana maakuntaohjelmatyötä 
toimintavuonna 2021. Maakunnan liiton esityksestä perustettu, maaliskuussa 
2020 toimintansa aloittanut Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -neuvotte-
lukunta seuraa ja edistää Keski-Pohjanmaan liiton johdolla osaamisstrategian 
ja toimenpideohjelman toteutumista. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2021 
kaksi kertaa (15.4. ja 22.9.). Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle-toimen-
pideohjelmaa päivitettiin vuoden aikana jatkuvaluonteisesti niin, että viimeisin 
päivitys on tätä kirjoitettaessa ajankohdalta 19.11.2021. Yhtenä keinona koh-
taanto-ongelman ratkaisemiseksi Keski-Pohjanmaan liitto kävi keväällä 2021 
neuvotteluja paikallisen ammatillisen ja korkea-asteen oppilaitosjohdon kanssa. 
Keskusteluissa käytiin läpi ajankohtaisia koulutukseen ja osaamiseen liittyviä 
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asioita ja alueen yhteisiä intressejä, koulutustarpeiden kehitystrendejä, koulu-
tuksen edunvalvonnan tavoitteita sekä luotiin kannanotot OKM:n kanssa käytä-
viä keskusteluja varten. 

 
Tavoitearvot:  

• Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelutyö on toteu-
tettu suunnitellulla tavalla ja aikataulussa. 

• On tunnistettu tarvittavat ennakointityöt ja toteutettu ne.  

• On osallistettu maakunnallinen yhteistyöverkosto maakuntastrategian ja 
maakuntaohjelman valmistelussa. 

• On osallistettu toimiva maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto sekä ke-
väällä 2021 valittava maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto valmisteluun 
ja päätöksentekoon. 

• On laadittu maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025, mu-
kaan lukien poliittinen käsittely ja hyväksymismenettely. 

 
 

Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat 
maakuntakaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu 
 
Mittarit: 

• Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteutu-
minen. 

• 5. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattaminen keväällä 2021. 

• Maakuntakaavoituksen kehittämistarpeiden tunnistaminen vuoden 2021 ai-
kana. 

• Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen. 

• Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus. 
 
Toteuma: 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6.2021 vii-
meisetkin, huhtikuussa EPOELY:n Keski-Pohjanmaan liitolle toimittamat Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen vastineet ja oikeutti viraston 
tekemään mahdolliset ja tarvittavat korjaukset ja/tai täydennykset kaava-aineis-
toihin ennen lausuntokierrokselle lähettämistä. Vaihemaakuntakaava oli julki-
sesti nähtävillä 17.8-15.9.2021, jona aikana tuli kaksi muistutusta. Keski-Poh-
janmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 5.vaihemaakuntaavaehdotuksen 
29.11.2021. Seuraavan 6.vaihemaakuntakaavan tarpeiksi on määritelty tuuli-
voima, kaivannaisala sekä viherrakenne. Kaavan laadinta on aloitettu tuulivoi-
maselvityksen laatimisella.  
 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot tekivät 
yhteisen selvityksen alueidensa potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon 
alueista. Selvityksen aikana järjestettiin kolme (3) avointa infotilaisuutta, joiden 
tavoitteena oli kertoa hankkeen sidosryhmille hankkeen etenemisestä sekä 
osatuloksista. Etäinfotilaisuuteen osallistui laaja joukko eri tahojen edustajia 
(noin 120 henkilöä) selvitysalueen kunnista, naapurimaakunnista sekä etujär-
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jestöistä. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. teknistaloudellisesta arvioinnista, alu-
eiden valinnasta ja vaikutusten arvioinnista, selvityksen etenemisestä ja tule-
vista vaiheista sekä selvityksen roolista maakuntakaavojen päivityksen tausta-
aineistona. Selvityksen loppuseminaari pidettiin 30.11.2021, jossa valmis selvi-
tys esiteltiin sidosryhmille. 

 
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi valmistellun Keski-Pohjanmaan 
alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluja varten. 
Keski-Pohjanmaan alueellinen liikennejärjestelmäluonnos oli lausuntokierrok-
sella 14.9-6.10.2021 välisen ajan, jonka jälkeen se hyväksyttiin maakuntaval-
tuuston kokouksessa 29.11.2021.  
 
Tavoitearvot: 

• Hyväksytty maakuntakaava on ohjannut kuntien kaavoitusta täysimääräi-
sesti. 

• 5. vaihemaakuntakaava on saatettu loppuun kaikilta osin, vaihemaakunta-
kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja tiedotettu eri viranomaisille ja 
kansalaisille tarkoituksenmukaisella tavalla.  

• Maakuntakaavoituksen tulevat tarpeet on tunnistettu kuntien kanssa yhteis-
toiminnassa. 6. vaihemaakuntakaavan valmistelu on suunniteltu. 

• Pohjalaismaakuntien yhteinen tuulivoimaselvitystyö on tuottanut suunnitel-
lusti hyötyä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyöhön ja kuntien suunnitte-
luun. 

• Merialuesuunnitelman jatkotyöt ovat suunniteltu ja toimenpiteiden toteutus 
aloitettu. 

• Hyväksyttyä 5. vaihemaakuntakaavaa ei ehditty siirtää HAME-tietokantaan 
(Harmonisoidut maakuntakaavat e-palvelu) vuoden 2021 aikana johtuen 
sen viivästyneestä valmistumisesta. HAME-tietokantaa hyödynnetty maa-
kunta- ja kuntakaavoituksessa. 

 
 
Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu 
kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella 

 
Mittarit: 

• Eri tulosalueiden tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle.  

• Onnistunut viestintä ja vaikuttaminen. 

• Onnistunut edunvalvontatyö. 

• IP-alueen yhteisen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen vaikutta-
vuus. 

• Kotimaisten ja maakunnallisten verkostojen vaikuttavuus. 

• Alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyn vakiintuminen osaksi 
maakunnallista suunnittelutyötä.  

 
Toteuma: 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toi-
miston kanssa koronavirustilanteen mahdollistamissa puitteissa. Vuoden 2021 
aikana järjestettiin alueellinen, yrityksille suunnattu ja etäyhteydellä toteutettu 
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keskustelutilaisuus rahoitusmahdollisuuksista. Liitto on jatkanut Interreg-ohjel-
mien toteuttamista ohjelmissa; Interreg Itämeri, Interreg Pohjoinen, Interreg 
Botnia-Atlantica ja Interreg NPA. Keskeisin valmisteltava tehtävä on ollut uuden 
ohjelmakauden Interreg Aurora -ohjelma, jota on valmisteltu kirjoitustyöryh-
missä yhdessä muiden pohjoismaiden alueiden, ministeriöiden ja Euroopan ko-
mission edustajien kanssa. Kirjoitusryhmissä on käyty läpi uuden ohjelman si-
sältöjä ja rahoitustarpeita, jotta keskipohjalaiset hanketoimijat voivat hyödyntää 
ohjelman rahoitusta uudella ohjelmakaudella. Alueiden yhteinen ohjelmointiko-
mitea on hyväksynyt Interreg Aurora -ohjelman ohjelmaluonnoksen ja se on mi-
nisteriöiden ja Euroopan komission käsittelyssä. Ohjelman temaattisia tavoit-
teita on esitelty Keski-Pohjanmaan aluetilaisuuksissa ja hanketoimijoille. Ohjel-
man toteuttaminen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.  
 
Interreg Europe -ohjelmassa Keski-Pohjanmaa on toteuttanut yhdessä muiden 
partnerialueiden ja Euroopan komission kanssa sidosryhmätilaisuuden P-Iris 
hankkeen tuloksista sekä hankkeen viimeisen työpajan helmikuussa 2021. 
Hankkeen loppuraportointi on käsitelty maakuntahallituksessa 21.6.2021. 
Keski-Pohjanmaan liiton osalta hanke on päättynyt.  
 
Maakuntahallitus palautti Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysstrategian 2020-
2027 sekä siihen sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian päivityksen uu-
delleen valmisteluun ja edellytti, että kansainvälisyysstrategia sekä siihen sisäl-
tyvät älykkään erikoistumisen strategian päivitys esitellään maakuntahallituk-
selle uudelleen. Kansainvälisyysstrategian valmistelu on edelleen työn alla, 
eikä valmistelua esitetty hallitukselle vuoden 2021 aikana. 
 
Vuonna 2021 jatkettiin älykkään erikoistumisen vahvuuksien esille tuomista ja 
edistettiin yhteistyötä eurooppalaisiin suurhankkeisiin kansallisissa ja euroop-
palaisissa yhteistyöryhmissä. Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi toimintaa Euroo-
pan komission alueiden yhteistyössä akkukemikaalien, akkukennojen ja kemian 
teemoissa (Advanced Materials for Batteries Partnership AMBP ja Batteries Eu-
rope – European Technology and Innovation Platform – National and Regional 
Coordination Group NRCG -ryhmissä). Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto on edis-
tänyt Robocoast Digital Innovation Hub (European DIH) – digitaalisuuteen liitty-
vän yhteistyökonsortion käynnistämistä alueella. Digitalisaatio, kiertotalous, hii-
lineutraalius ja vihreä kasvu sekä alueen älykkään erikoistumisen strategia vai-
kuttavat alueen suorarahoitusmahdollisuuksiin. Keski-Pohjanmaan liitto on in-
formoinut alueen hanketoimijoita Interreg-ohjelmista ja EU:n suorarahoituksista 
sekä älykkään erikoistumisen alueiden välisistä yhteistyökumppanuuksista ja 
rahoituslähteistä. 
 
Vuonna 2021 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osallistumistaan NSPA- (Northern 
Sparsely Populated Areas) ja AER (Assembly of European Regions) -verkosto-
jen työskentelyyn sekä Merenkurkun neuvoston EAYY:n jäsenenä. Jäsenyydet 
ovat edistäneet maakunnan tavoitteiden toteutumista, Itä- ja Pohjois-Suomen 
yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä Euroopan alueiden verkostossa. Esimer-
kiksi elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö sekä Arctic Investment Platform 
-työskentelyt pohjautuvat NSPA-alueen yhteiseen OECD tutkimukseen ja siinä 
kohdistuneisiin aluekehitystavoitteisiin.  
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Vuoden 2021 aikana jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton ja koko maakunnan-
brändin kehittämistä. Liiton viestintätehtävät toteutuivat suunnitellusti olemassa 
olevien resurssien puitteissa ja viestintäsuunnitelman mukaisesti.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton viestintätiimi kokoontui vuoden 2021 aikana neljä (4) 
kertaa. Liiton uusituilla Internetsivuilla julkaistiin 61 ajankohtaisuutista ja 14 vi-
rallista ilmoitusta. Tapahtumia vuoden 2021 aikana julkaistiin kymmenen (10), 
julkisia tallenteita neljä (4) ja lehdistötiedotteita lähetettiin 24 kappaletta. Sosi-
aalisessa mediassa, Facebookissa ja Twitterissä julkaisuja oli 68 kappaletta. 
Vuoden 2021 aikana lähetettiin kolme uutiskirjettä; helmi-, kesä- ja joulukuussa. 
Syyskuun ja marraskuun maakuntavaltuuston kokousten striimaukset toteutet-
tiin sisäisin järjestelyin. Viestintäsuunnitelman painopisteet vuodelle 2022 hy-
väksyttiin joulukuun maakuntahallituksen kokouksessa. 
 
Facebook-sivun kattavuus oli toimintakaudella 3 235 ja seuraajien määrä nousi 
18 %, 402 henkilöön. Vuosien 2020 ja 2021 aikana nousua Facebook-sivuilla 
oli yhteensä 66 %. Eniten interaktioita saivat kulttuurisidonnaiset julkaisut. 
Keski-Pohjanmaan liiton Internetsivuilla käyttäjiä oli toimintakaudella 8 132 ja 
sivujen katseluita 43 117. Orgaanisesti sivuston löytäneiden vs. suoraan sivuille 
tulleiden kävijöiden suhdeluku oli 46,8 % vs. 40,1 %. Vierailluimmat sivut olivat 
yhteystiedot, maakuntahallituksen alasivusto sekä uutisosio. Keski-Pohjan-
maan liiton Internetsivuja kehitetään edelleen, niin käytettävyyden kuin sisällön-
kin suhteen. 

  
Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaatiossa, toiminta-
mallien luomisessa sekä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taide-
toimijoiden verkostoissa vaikuttamisessa on edistytty merkittävästi toiminta-
vuonna. Toimintakaudella on vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä 
luovan talouden merkityksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja 
hyvinvointirakenteisiin - yhteistyössä kuntien, maakunnan kulttuuritoimijoiden 
sekä Soiten kanssa. Toimintavuonna on koottu, rakennettu ja liitytty niin maa-
kuntamme, kuin myös eri kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoihin. 
 
Toimintakauden 2021 alussa käynnistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön eri-
tyisavustuksella toteutettavan alueellisen kehittämistehtävän hyväksytyn han-
kesuunnitelman mukaista toimeenpanoa, Keski-Pohjanmaan Kulttuurimaa-
kunta-hankkeen (Kumaha) muodossa. Alueellinen kehittämistehtävä (Kumaha-
hanke) mahdollistaa ja lisää merkittävästi resursseja liiton kulttuuritehtävän ja 
tavoitteiden edistämiseen. Alueellisen kehittämistehtävän mahdollistaman re-
surssin myötä on voitu ryhtyä myös laaja-alaiseen työhön yhdessä kuntien ja 
substanssitoimijoiden kanssa maakunnan kulttuuristrategian päivittämiseksi 
sekä kuntakohtaisten kulttuuriohjelmien laatimiseksi.  
 
Kumahan keväällä 2021 nimetty ohjausryhmä kokoontui toimintavuonna 2021 
neljä (4) kertaa käsittelemään hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä. Ohjausryhmä 
kokoonpano koostui liiton jäsenkuntien sekä Soiten esittämistä henkilöistä, ku-
ten kuntien kulttuurivastaavista ja sivistysjohtajista. Kumaha-hankkeelle nimet-
tiin projektipäällikkö vuoden alusta (50%) sekä kulttuuriverkostokehittäjä (50%) 
lokakuussa 2021. Keväällä 2021 otettiin käyttöön Kumaha-hankkeen Internet-
sivusto Keski-Pohjanmaan liiton sivuston yhteydessä.  
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Keski-Pohjanmaan liiton (KP-Cobra Invest Oy) ja Endomines Oy:n (Kalvinit Oy) 
välillä alkuvuodesta 2021 sovitun pääomalainan takaisinmaksusopimuksen toi-
meenpano jatkui suunnitellusti. Endomines Oy maksoi pääomalainan sekä ker-
tyneet korot kokonaisuudessaan.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut vuonna 2021 yhdessä toimijoiden 
kanssa kansallisen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston alueellisen suunni-
telma (JTF). Rahasto on tarkoitettu energiaturpeesta luopumisen elinkeinoille 
aiheuttamien toiminnallisten, taloudellisten ja sosiaalisten kielteisten vaikutus-
ten vähentämiseksi. Suunnitelma oli lausuntokierroksella 22.9-6.10.2021. 
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman lokakuun kokouk-
sessa. 
 
Ilmastonmuutokseen vastaaminen on noussut maailmanlaajuiseksi haasteeksi. 
Vuoden 2021 aikana laadittiin loppuun Keski-Pohjanmaan liiton johdolla vuo-
teen 2035 yltävä Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta. Tiekartta ohjaa saavutta-
maan hiilineutraaliuden. Tiekartta oli lausuntokierroksella 1.-22.10.2021. Maa-
kuntavaltuusto hyväksyi Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan marraskuun ko-
kouksessa. Loppuvuodesta Ympäristöministeriö myönsi Keski-Pohjanmaan lii-
tolle avustuksen, jolla voidaan tukea kuntien ilmastotyötä. 
 
Vuoden 2021 aikana laadittiin Keski- Pohjanmaan liiton johdolla Alueiden kes-
tävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (Akke)/ Maakunnan omaehtoisen kehit-
tämisen rahoituksella ”Elinkeinojen murros turvetuotannossa” -selvitys. Selvitys 
on tausta-aineisto Keski-Pohjanmaan oikeuden mukaisen siirtymän suunnitel-
malle.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto oli vuonna 2021 vastuussa Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (YTA) puheenjohtajuudesta. 
Vuoden 2021 aikana järjestettiin työvaliokunnan, maakuntaliittojen johtoryhmien 
kokoukset sekä Vaasan vaalipiirin kansanedustajien ja maakuntaliittojen yhteis-
kokoukset. 
 
Vuoden 2021 aikana jatkettiin vahvaa edunvalvontatyötä lentoliikenteen turvaa-
miseksi, kohdistamalla edunvalvonta vastuuministereihin, ministeriöihin ja pää-
töksentekijöihin. Keski-Pohjanmaan liiton johtama Kokkola-Pietarsaari lento-
kentän eturyhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi (4) kertaa. Edunvalvon-
tatyötä on jatkettu myös Pohjois-Karjalan vetämässä kuuden (6) maakunnan ja 
viiden (5) maakuntakuntakentän yhteistyöryhmässä. 
 
Kokkolan sataman saamiseksi TEN-T verkon ydinsatamaksi on tehty yhteis-
työtä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan sataman kanssa. Ehdotus asiasta lähe-
tettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle sekä elinkeinoministeri Mika 
Lintilälle. Lisäksi asiassa on vaikutettu laajasti eri vastuuministereihin ja minis-
teriöihin.  
 
Vuoden 2021 aikana käynnistettiin työ Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan toi-
mintaohjelman laatimiseksi vuosille 2022-2025. Toimintaohjelma luo pohjan 
Keski-Pohjanmaan 6,. vaihemaakuntakaavan kaivannaisalan osuudelle.  
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Tavoitearvot 

• Liiton toiminta ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille hyötyä. 

• Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa. 

• Maakunnan liitolle on luotu uusi ja aikaisempaa vaikuttavampi brändi.  

• Maakunnan menestys pohjautuu liiton asiantuntemukseen kansainvälisissä, 
kotimaisissa ja maakunnallisissa verkostoissa ja vaikuttamisessa. 

• Liiton kansainvälisyystoiminnalla ja yhteistyöllä IP-alueen EU-toimiston 
kanssa kyetään tuottamaan informaatiota ja tunnistamaan resurssimahdol-
lisuuksia maakunnan eri toimijoiden tarpeisiin.  

• Maakunnan matkailun kehittämisen perustana on eri toimijoiden hyväksymä 
matkailustrategia. Matkailun kehittämisessä on otettu käyttöön eri kehittä-
mistarpeet tunnistava maakunnallinen toimintamalli.   

• Metsäpeuranmaan neuvottelukunta on aloittanut toimintansa. 

• Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty ja linjaa maakun-
nan keskeiset liikenteen kehittämistoimet. 

• Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän strategiset tarpeet ovat saatettu 
osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. 

• Maakunnallisen kulttuurin koordinaatiolle tarvittavien toimintamallien ja ra-
kenteiden luomista jatketaan sekä käynnistetään aktiivisempi vaikuttaminen 
maakunnan ja kuntien kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostossa. 

• On vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merki-
tyksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointiraken-
teisiin.  

• Digituen tarjoajien alueellisen verkoston toiminta on vakiintunut liiton toteut-
taman koordinaatiohankkeen myötä. 

 
 
Tavoite 6: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamus-
henkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan  

 
Mittarit:  

• Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun. 

• Liiton henkilöstön työviihtyvyys. 

• Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskente-
lyyn.  

• Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa. 

• Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaisen toimintatavan ylläpitäminen liiton 
hallinnossa. 

• Tietosuojan ylläpitäminen. 

• Hyvä johtaminen. 
 
Toteuma: 
 
Kesällä 2021 järjestettyjen kuntavaalien myötä myös Keski-Pohjanmaan liiton 
luottamuselinten jäsenistö vaihtui. Keski-Pohjanmaan liitto tarjosi maakuntaval-
tuutetuille sekä maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille suunna-
tun koulutuskokonaisuuden (3 tilaisuutta), jonka tarkoituksena oli luoda uusille 
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jäsenille käsitys yleisesti maakuntien liittojen toiminnasta ja tehtävistä sekä 
omasta roolistaan maakunnan luottamustehtävissä. Koulutuksen sisältö oli rää-
tälöity maakuntien liitoille ja sen toteutuksesta vastasi FCG Finnish Consulting 
Group Oy. Tarkastuslautakunnan jäsenistä kolme (3) osallistui verkkokoulutuk-
sena järjestettyyn Maakuntaliittojen tarkastuslautakuntien koulutuspäivään 
marraskuussa 2021. Lisäksi Keski-Pohjanmaan liitto järjesti kolmen iltakoulun 
kokonaisuuden, joiden tavoitteena oli perehdyttää luottamushenkilöt valmiste-
lussa oleviin keskeisiin maakunnallisiin suunnitelmiin ja Keski-Pohjanmaan lii-
ton hallintoon. 
 
Toimintavuoden 2021 aikana Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö työskenteli 
pääosin etänä, maailmanlaajuisesta koronavirustilanteesta johtuen. Koronavi-
rustilanteen kehittymistä seurattiin aktiivisesti ja tehtiin tarvittaessa muutoksia 
toimintaan valtioneuvoston linjausten sekä THL:n ja Soiten ohjeistusten perus-
teella.  
 
Toimintavuoden 2021 tavoite- ja kehityskeskustelut käytiin koko henkilöstön 
kanssa alkuvuoden 2021 aikana. Kehityskeskusteluissa selkeytettiin kunkin 
työntekijän tehtävien hoitoa ja keskusteltiin mahdollisista koulutus- ja/tai osaa-
mistarpeista. Koko henkilöstön kanssa käytiin lisäksi puolivuotiskeskustelut ke-
säkuun 2021 aikana. Puolivuotiskeskusteluissa käsiteltiin muun muassa alku-
vuoden työskentelyssä edistymistä, selvitettiin koronavirustilanteen vaikutuksia 
kunkin työntekijän henkilökohtaiseen työskentelyyn, sekä tarkennettiin loppu-
vuoden tehtäviä siltä osin, kuin siihen ilmeni tarvetta. 
 
Toimintavuoden 2021 aikana työnantaja jatkoi edelleen toimenpiteitä työhyvin-
voinnin parantamiseksi ja haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden 
poistamiseksi sekä niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentä-
miseksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin työn kuormituksesta johtuvan psykofyy-
sisen jaksamisen edistämiseksi ohjeistamalla työn tekoa, työn rytmittämistä 
sekä työn ja vapaa-ajan erottamista erityisesti etätyössä olevien osalta. Keski-
Pohjanmaan liiton työhyvinvointiryhmä kokoontui toimintavuoden 2021 aikana 
kaksi (2) kertaa. Työhyvinvointiryhmässä käsitellään ja suunnitellaan enna-
koidusti liiton työhyvinvointia parantavia ja työmäärään liittyviä, kuormitusta vä-
hentäviä toimenpiteitä. Lisäksi liitossa toimii ns. virkistystoimikunta, joka ko-
koontuu tarpeen mukaan suunnittelemaan henkilökunnan työhyvinvointi-/virkis-
tyspäivien ohjelmaa ja vastaa niiden toteutuksesta. Toimintavuoden 2021 ai-
kana henkilöstölle järjestettiin kaksi (2) työhyvinvointia ylläpitävää ja yhteishen-
keä edistävää virkistyspäivää, johon osallistui lähes koko liiton henkilöstö. Työ-
hyvinvointipäivien järjestelyt saivat henkilöstöltä hyvää palautetta.  
 

 Toimintavuoden 2021 aikana Keski-Pohjanmaan liiton toimitiloissa tehtiin joita-
 kin työskentelyolosuhteita parantavia toimenpiteitä. Yläkerran tornihuoneen 
 valaistusta parannettiin vaihtamalla kattovalaisimet paremmin soveltuviksi toi
 mistotyöskentelyyn ja samalla lisättiin pistorasioita kyseiseen työskentelyti-
 laan. Ylä- ja alakerran neuvotteluhuoneiden pöytiin asennettiin pistorasiat ko-
 kouskäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Keski-Pohjanmaan liiton internetyhteyden 
 nopeuttamiseksi käynnistettiin kuituliittymän hankintaprosessi loppuvuonna 
 2021. Internetyhteyden palveluntarjoajana ollut Elisa Oyj ei pystynyt tarjoa-
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 maan kuitua kiinteistöön, joten palveluntarjoajaksi vaihdettiin Telia Finland 
 Oyj. Nopeampi kuituliittymä käyttöönotettiin vuoden 2022 alussa. 

 
Keski-Pohjanmaan liitossa etätyöaikana käyttöön otettua, työyhteisön sisäistä 
keskustelukulttuuria ja tiedonkulkua lisäävää viikoittaista henkilöstöpalaverikäy-
täntöä jatkettiin vuoden 2021 aikana. Koko henkilöstön yhteiset toimistopalave-
rit pidettiin kuukausittain, pääsääntöisesti maakuntahallituksen kokousten jäl-
keisinä päivinä ja tarvittaessa. Liiton johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin suunni-
tellun aikataulun mukaisesti, keskimäärin kaksi (2) kertaa kuukaudessa. Johto-
ryhmä kokoontui toimintavuoden 2021 aikana yhdeksäntoista (19) kertaa.  
 
Toimintavuoden 2021 aikana jatkettiin liiton asiakirja-arkiston seulonta- ja jär-
jestelytyötä asiakirja-arkiston saattamiseksi voimassaolevan lainsäädännön 
edellyttämälle tasolle. Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön päivitystyö on 
viivästynyt ja aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen se tullaan saattamaan 
loppuun syksyn 2022 aikana.  
 
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tavoitteena on varmistaa, että henkilötietoja 
käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, suunnitellusti, vastuullisesti ja 
johdonmukaisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Keski-Pohjanmaan lii-
ton hallintotiimistä koottiin neljän (4) henkilön tietosuojaryhmä, joka projekti-
luonteisesti, tietosuojavastaavan johdolla teki tarvittavat tietosuojalain ja -ase-
tuksen vaatimat toimenpiteet. Tietosuojaryhmän työ jatkuu edelleen, koska tie-
tosuoja on jatkuvaa kehitystyötä ja henkilökunnan kanssa asioiden eteenpäin 
viemistä sekä turvallista henkilötietojen käsittelyä. Keski-Pohjanmaan liiton re-
kisteriselosteet, tietosuojaseloste, tietosuojalausunto ja asiakirjajulkisuusku-
vaus on laadittu ja viety julkisesti esille liiton nettisivuille. Lisäksi tietosuojasta 
on laadittu erillinen tietosuojaohje. 
 
Toimintavuoden 2021 aikana liiton kirjanpitoa, tilinpäätöksen esittämistapaa ja 
hallintoa on määrätietoisesti kehitetty tilikauden 2020 tilintarkastuksessa esiin 
tulleiden havaintojen ja suositusten perusteella sekä tilintarkastusyhteisön oh-
jeistusten mukaisesti siten, ettei tilikauden 2021 tilinpäätös antaisi aihetta vas-
taaviin huomautuksiin. 
 
Uutta rakennerahasto-ohjelmakautta 2021-2027 koskevan hallinto- ja valvonta-
järjestelmäkuvauksen (HVJ) ensimmäinen luonnosversio toimitettiin Työ- ja 
elinkeinoministeriölle (TEM) määräaikaan mennessä 31.8.2021. Hallintoviran-
omaisena TEM antoi palautteen kuvauksesta lokakuussa 2021. Toisen luon-
nosversion toimittamisen määräaika on Keski-Pohjanmaan liiton osalta 
31.3.2022, jonka jälkeen TEM antaa jälleen palautteen välittäville toimielimille. 
Vuoropuhelua hallintoviranomaisen ja välittävän toimielimen välillä jatketaan, 
kunnes kuvaus on hallintoviranomaisen hyväksymällä tasolla, kuitenkin niin, 
että lopullinen kuvaus on valmiina vuoden 2022 loppuun mennessä. Keski-Poh-
janmaan liiton HVJ -kuvausta työstettiin rr-ryhmän toimesta, annetun palautteen 
pohjalta loppuvuoden 2021 aikana. Valmistelutyö jatkuu alkuvuoden 2022 ai-
kana siten, että seuraava luonnosversio toimitetaan hallintoviranomaiselle mää-
räaikaan mennessä.  
 
Tavoitekriteerit 
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• Henkilöstön työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja kehitetään.  

• Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan toi-
mintaan.  

• Luottamusmieshallinnon päätöksenteko on lainsäädännön- ja lainmukaista. 

• Liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon pe-
riaatteiden mukaisesti. 

• Liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen to-
teutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 

• Liiton asiakirja-arkisto on selvitetty, tarvittavat hävittämiset ja säilytykseen 
tehtävät luovutukset tehty ja muutoinkin liiton asiakirjahallinto noudattaa voi-
massa olevaa lainsäädäntöä. 

• Liiton tietosuojaohjeistus ja käytänteet ovat säädösten mukaisia. 
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

3.1 Tuloslaskelma 31.12.2021 

 

 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TULOSLASKELMA

v. 2021 v. 2020 Muutos %

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 491 200,00 1 491 200,00 0,0

Tuet ja avustukset 120 644,81 85 707,40 40,8

Muut tuotot 42 408,57 46 448,21 -8,7

Yhteensä 1 654 253,38 1 623 355,61 1,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot 891 068,00 820 194,91 8,6

  Henkilöstösivukulut 159 634,93 147 239,84 8,4

Palvelujen ostot 230 534,54 233 341,23 -1,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 091,85 25 277,23 -24,5

Muut toimintakulut 96 449,53 106 446,51 -9,4

Yhteensä 1 396 778,85 1 332 499,72 4,8

TOIMINTAKATE 257 474,53 290 855,89 -11,5

Korkotuotot 0,00 2,99 -100,0

Korkokulut 0,00 -1 696,28 -100,0

Muut rahoituskulut -35,28 -51,50 -31,5

Yhteensä -35,28 -1 744,79 -98,0

VUOSIKATE 257 439,25 289 111,10 -11,0

TILIKAUDEN TULOS 257 439,25 289 111,10 -11,0

Varausten ja rahastojen muutokset

Rahastojen vähennys

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 257 439,25 289 111,10 -11,0

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 118,4 % 121,8 %
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3.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2021 

 

 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

v. 2021 v. 2020

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 257 439,25 289 111,10

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00

Investointien rahavirta

Investointimenot 0,00 0,00

Investointien tulot 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien kassavirta 257 439,25 289 111,10

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 320 740,98 -1 622 302,80

Saamisten muutos 5 241 238,90 2 231 847,96

Korottomien velkojen muutos 77 830,99 -521 586,00

Rahoituksen rahavirta -1 671,09 87 959,16

Rahavarojen muutos 255 768,16 377 070,26

Rahavarojen muutos

Kassavarat 31.12. 1 001 256,41 745 488,25

Kassavarat 1.1. 745 488,25 368 417,99

255 768,16 377 070,26

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 

vuodelta € 692 047 366 141

Lainanhoitokate 257 439,3 171,4

Kassasta maksut, euro 1 396 814 1 334 248

Kassan riittävyys, pv 262 204
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3.3 Tase ja sen tunnusluvut 31.12.2021 

 

 

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT             Tase             Tase Muutos €

 31.12.2021  31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet 17 659,73 17 659,73 0,00
Sijoitukset 0,00

Osakkeet ja osuudet 474 481,53 474 481,53 0,00

Muut lainasaamiset 252 281,89 252 281,89 0,00

726 763,42 726 763,42 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 744 423,15 744 423,15 0,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiantojen ps-tili 1 182 243,26 3 676 461,89 -2 494 218,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntireskontrasaatavat 3 538,40 2 785,64 752,76

Muut saamiset 17 745,50 5 333 087,85 -5 315 342,35

Siirtosaamiset 107 344,50 33 993,81 73 350,69

128 628,40 5 369 867,30 -5 241 238,90

Rahat ja pankkisaamiset 1 001 256,41 745 488,25 255 768,16

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 129 884,81 6 115 355,55 -4 985 470,74

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 056 551,22 10 536 240,59 -7 479 689,37

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA  

Peruspääoma 439 820,39 439 820,39 0,00

Muut omat rahastot 0,00 0,00 0,00

Edellisen tilikauden ylijäämä 767 127,02 478 015,92 289 111,10

Tilikauden yli/-alijäämä 257 439,25 289 111,10 -31 671,85

Oma pääoma yhteensä 1 464 386,66 1 206 947,41 257 439,25

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 1 180 203,22 8 995 162,83 7 814 959,61

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen 0,00

Saadut ennakot 85 000,00 98 424,00 13 424,00

Ostovelat 55 081,89 26 199,44 -28 882,45

Muut tilivelat 132 397,38 87 246,54 -45 150,84

Siirtovelat 139 482,07 122 260,37 -17 221,70

411 961,34 334 130,35 -77 830,99

Vieras pääoma yhteensä 411 961,34 334 130,35 77 830,99

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 056 551,22 10 536 240,59 -7 479 689,37

Omavaraisuusaste % 49,3 11,6

Rahoitusvarallisuus €/asukas 11 € 85 €

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 19,8 14,5

Lainakanta 31.12. 0 0

Asukasmäärä 67 988 68 158
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3.4 Talousarvion toteutuminen 2021  

 

 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021

Talousarvio

Toteutunut 

2021

Poikkeama      

(Ta-Tot) Tot-%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 491 200 1 491 200,00 0 100,00

Tuet ja avustukset 99 081 120 644,81 21 564 121,76

Muut tuotot 60 462 42 408,57 -18 053 70,14

Yhteensä 1 650 743 1 654 253,38 3 510 100,21

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot 931 329 891 068,00 40 261 95,68

  Henkilöstösivukulut 175 384 159 634,93 15 749 91,02

Palvelujen ostot 405 230 230 534,54 174 695 56,89

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 500 19 091,85 3 408 84,85

Muut toimintakulut 116 000 96 449,53 19 550 83,15

Yhteensä 1 650 443 1 396 778,85 253 664 84,63

TOIMINTAKATE/KÄYTTÖKATE 300 257 475 257 175

RAHOITUSTUTOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 0 0,00 0 0,00

Korkokulut -300 0,00 0,00

Muut rahoituskulut 0 -35,28 -35 0,00

Yhteensä -300 -35,28 -35 11,76

TILIKAUDEN TULOS 0 257 439,25 257 139,25

Rahastojen vähennys 0 0,00

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 257 439
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KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOHDITTAIN

Kohta Määräraha Toteutunut Poikkeama Tot % Toteutunut Muutos %

2021 2021 2020 ed. v

Liiton lakisääteinen toiminta

Tulot 3 000 7 413,39 4 413 247,1 6 803 9,0

Menot -1 149 672 -970 852,86 159 820 86,1 -911 118 8,5

Yhteensä netto -1 146 672 -963 439,47 164 233 85,7 -904 315 8,5

Liiton muu toiminta

Tulot 50 500 40 702,44 -9 798 80,6 40 425 0,7

Menot -252 887 -216 661,50 54 519 78,5 -250 895 -20,8

Yhteensä netto -202 387 -175 959,06 44 721 77,9 -210 470 -24,9

Hallinto

Tulot 1 000 0,00 -1 000 0,0 0 0,0

Menot -136 030 -96 858,26 39 172 71,2 -87 304 10,9

Yhteensä netto -135 030 -96 858,26 38 172 71,7 -87 304 10,9

Liiton hallinnoimat hankkeet

Tulot 105 043 114 937,55 -84 550 57,6 84 928 35,3

Menot -111 855 -112 441,51 95 194 54,2 -84 928 32,4

Yhteensä netto -6 812 2 496,04 10 644 -30,6 0 0,0

Rahoitus

Kuntien osuudet 1 491 200 1 491 200,00 0 100,0 1 491 200 0,0

Korkokulut -300 0,00 0 0

Rahastojen vähennys 0 0,00 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0 257 439,25 257 439 289 111 -11,0
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KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021

Talousarvio-

Talousarvio muutokset v. 2021 Poikkeama Poikkeama %

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 0,00 257 439,25 257 439,25 100 %

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00

Investointien rahavirta

Investointimenot 0,00 0,00

Investointien tulot 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien kassavirta 0,00 257 439,25 257 439,25 100 %

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0 %

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 0 %

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0 %

Oman pääoman muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 -5 320 740,98

Saamisten muutos 0,00 5 241 238,90

Korottomien velkojen muutos 0,00 77 830,99

Rahoituksen rahavirta -1 671,09

Rahavarojen muutos 255 768,16

Rahavarojen muutos

Kassavarat 31.12. 1 001 256,41

Kassavarat 1.1. 745 488,25

255 768,16

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021

Talousarvio-

Talousarvio muutokset v. 2021 Poikkeama Poikkeama %

Investoinnit 0 0 0 0 0
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3.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2021 

 

 
 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KONSERNITULOSLASKELMA

v. 2021 v. 2020 Muutos %

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 492 618,52 1 494 093,24 -0,1

Tuet ja avustukset 120 644,81 85 707,40 40,8

Muut tuotot 42 408,57 46 448,21 -8,7

Yhteensä 1 655 671,90 1 626 248,85 1,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot 884 029,82 814 885,29 8,5

  Henkilöstösivukulut 166 873,11 152 549,46 9,4

Palvelujen ostot 267 541,92 273 884,36 -2,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 046,48 37 292,84 -11,4

Muut toimintakulut 24 918,84 26 792,09 -7,0

Yhteensä 1 376 410,17 1 305 404,04 5,4

TOIMINTAKATE 279 261,73 320 844,81 -13,0

Korkotuotot 107 705,83 2,99 3602101,7

Muut rahoitustuotot 40,00

Korkokulut 2 611,13 2 985,89

Muut rahoituskulut 39,88 1 752,38

Yhteensä 105 094,82 -4 735,28 -2319,4

VUOSIKATE 384 356,55 316 109,53 21,6

POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot 20 653,61 27 098,08

TILIKAUDEN TULOS 363 702,94 289 011,45 25,8

Tilikauden verot -21 245,62

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 342 457,32 289 011,45

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 120,3 % 124,6 %

Vuosikate/poistot, % 1861 % 1167 %
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3.6 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 31.12.2021 
 

 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

v. 2021 v. 2020

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 384 356,55 316 109,53

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tilikauden verot -21 245,62

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00

Investointien rahavirta

Investointimenot 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 363 110,93 316 109,53

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00

Antolainasaamisten vähennykset 252 281,89

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos -25 420,00 -25 420,00

226 861,89 -25 420,00

Oman pääoman muutokset -93 659,65 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 320 740,98 -1 622 302,80

Saamisten muutos 5 335 085,47 2 231 661,03

Korottomien velkojen muutos 99 805,15 -521 073,59

114 149,64 88 284,64

Rahoituksen rahavirta 247 351,88 62 864,64

Rahavarojen muutos 610 462,81 378 974,17

Kassavarat 31.12 1 424 133,22 813 670,41

Kassavarat 1.1. 813 670,41 434 696,24

610 462,81 378 974,17

0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv. rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta (1000€) 917,31 326,83

Investointien tulorahoitus %

Kassasta maksut, euro 1 373 799 1 302 418

Kassan riittävyys, pv 378 228

Lainanhoitokate 148 107

Investointien tulorahoitus% = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno

Lainanhoitokate= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT             Tase             Tase

 31.12 2021  31.12 2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet 41 629,88 41 629,88

Liittymismaksut 2 209,99 2 209,99

Rakennukset ja rakennelmat 423 387,59 443 947,88

Koneet ja kalusto 279,94 373,26

Muut aineelliset hyödykkeet 17 659,73 485 167,13 17 659,73 505 820,74

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00

Muut lainasaamiset 0,00 0,00 252 281,89 252 281,89

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiantojen ps-tili 1 182 243,26 3 676 461,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 538,40 2 785,64

Muut saamiset 17 750,29 5 426 939,21

Siirtosaamiset 107 344,50 33 993,81

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 1 424 133,22 1 552 766,41 813 670,41 6 277 389,07

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 220 176,80 10 711 953,59

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 439 820,39 439 820,39

Vararahasto 41 629,88 41 629,88

SVOP rahasto 45 140,00 45 140,00

Muut rahastot 249 191,99 249 191,99

Edellisen tilikauden ylijäämä 304 529,46 109 177,66

Tilikauden ylijäämä 342 457,32 1 422 769,04 289 011,45 1 173 971,37

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 1 180 203,22 8 995 162,83

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 157 611,40 179 531,40

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta21 920,00 25 420,00

Saadut ennakot 85 000,00 98 424,00

Ostovelat 58 170,33 28 944,20

Muut velat 132 933,05 87 425,40

Siirtovelat 161 569,76 459 593,14 123 074,39 363 287,99

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 220 176,80 10 711 953,59

Omavaraisuusaste % 44,2 11,0

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,1 27,3

Konsernin lainakanta 31.12. 179 531 204 951

Lainat ja vuokravastuut 184 094 204 951

Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt:

KP-Copra Invest Oy 100 % 100 %

Kiinteistö Oy Säästötorni 100 % 100 %

3.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut 31.12.2021 
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4 LIITETIEDOT 

4.1 Liiton tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jakso-
tusperiaatteet ja -menetelmät  
 
Jaksotusperiaatteet 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. 
 
Pysyvien vastaavien ja sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset on merkitty taseessa hankintame-
noon tai sitä alempaan arvoon.  
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.  
 
Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole.  
 
Tuloslaskelma ja tase ovat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisia, niiden 
esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä vuodesta.  
 
Edelliseen tilikauteen liittyviä oikaisuja tai virheiden korjauksia ei ole.  
 
 

4.2 Liiton tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 
TOIMINTATUOTOT TULOLAJEITTAIN 2021   2020 

Jäsenkuntien maksuosuudet 1 491 200,00  1 491 200,00 

Tuet ja avustukset  120 644,81  85 707,40 

Muut toimintatuotot  42 408,57  46 448,21 

Toimintatuotot yhteensä  1 654 253,38   1 623 355,61 

       

PALVELUJEN OSTOT  2021   2020 

Asiakaspalvelujen ostot  0,00  0,00 

Muiden palvelujen ostot  230 534,54  233 341,23 

Yhteensä   230 534,54   233 341,23 
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4.3 Liiton tasetta koskevat liitetiedot 

 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 

Saldo 1.1.2021 Lisäys  Vähennys 
Saldo 

31.12.2021 

Aineelliset hyödykkeet        0 

 Muut aineelliset hyödykkeet 17 659,73     17 659,73 

Sijoitukset         

 Osakkeet ja osuudet 474 481,53     474 481,53 

 Muut lainasaamiset 252 281,89     252 281,89 

  Yhteensä 744 423,15 0,00 0,00 744 423,15 

          

TOIMEKSIANTOJEN VARAT         

Toimeksiantojen varat 3 676 461,89   -2 494 218,63 1 182 243,26 

          

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saldo 1.1.2021 Lisäys  Vähennys 
Saldo 

31.12.2021 

Myyntireskontrasaamiset 2 785,64 752,76   3 538,40 

Muut saamiset 5 333 087,85   -5 315 342,35 17 745,50 

Siirtosaamiset 33 993,81 73 350,69   107 344,50 

Rahoitusarvopaperit 0,00     0,00 

Rahat ja pankkisaamiset 745 488,25 255 768,16   1 001 256,41 

Yhteensä 6 115 355,55 329 871,61 -5 315 342,35 1 129 884,81 

 

Toimeksiantojen pääomista ja muista saamisista on siirretty 5 313 462,43 € sisäisen kirjanpidon seurantaan. 
Kyseessä on realisoitumattomia myöntövaltuuksia, joita on vuoteen 2020 saakka seurattu ulkoisen kirjanpi-
don raporteilla. Sisäisessä kirjanpidossa on 31.12.2021 6 216 318,43€ myöntövaltuussaamisia. 

 
SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT   
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2021   2020 

 Hankkeiden rahoitusosuudet 101 561,07  29 773,81 

 Kelan korvaus työterveyshuollosta 5 696,85  3 660,00 

 Muut tulojäämät 86,58  560,00 

Yhteensä   107 344,50   33 993,81 

 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

OMA PÄÄOMA 
Saldo 1.1.2021 Lisäys  Vähennys 

Saldo 
31.12.2021 

Peruspääoma 1.1. 439 820,39     439 820,39 
Edellisten tilikausien ylijäämä 767 127,02     767 127,02 
Tilikauden yli-/alijäämä   257 439,25   257 439,25 

   Yhteensä 1 206 947,41 257 439,25 0,00 1 464 386,66 

     
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12 

Valtion toimeksiannot 8 995 162,83   -7 814 959,61 1 180 203,22 

           
VIERAS PÄÄOMA         
Pitkäaikainen         
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lyhytaikainen         
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Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00     0,00 
Saadut ennakot 98 424,00   -13 424,00 85 000,00 
Ostovelat 26 199,44 28 882,45   55 081,89 
Muut tilivelat 87 246,54 45 150,84   132 397,38 
Siirtovelat 122 260,37 17 221,70   139 482,07 

Yhteensä 334 130,35 91 254,99 -13 424,00 411 961,34 

 
SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT   

Lyhytaikaiset siirtovelat  2021   2020 

 Lomapalkkajaksotus 137 945,81  121 439,65 

    137 945,81   121 439,65 

 

4.4 Liiton jäsenkuntien maksuosuudet ja peruspääoman jakaantuminen jäsenkun-
tien kesken 

 

KUNTA MAKSUOSUUDET V. 2021 MAKSUOSUUDET V. 2020  Liitetietotosite 

Halsua 24 241 24 933 1 

Kannus 117 525 117 753  
Kaustinen 91 649 91 450  
Kokkola  1 025 566 1 019 950  
Lestijärvi 15 465 15 773  
Perho 59 343 60 460  
Toholampi 65 237 66 603  
Veteli 66 979 67 758  
Reisjärvi 12 463 13 004  
Kinnula 7 428 7 656  
Kruunupyy  5 305 5 860  
Yhteensä 1 491 200 1 491 200  

 

 
OSUUS PERUSPÄÄOMAAN 31.12.2021 

  
Halsua 7 837,01 

Kannus 37 176,47 

Kaustinen 25 461,26 

Kokkola 300 000,23 

Lestijärvi 4 927,51 

Perho 14 694,31 

Toholampi 21 427,03 

Veteli 21 287,55 

Reisjärvi 5 357,64 

Kinnula 0 

Kruunupyy  1 651,38 

Yhteensä 439 820,39 
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4.5 Liiton vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä 
koskevat liitetiedot 

 

LEASING-/VUOKRAVASTUUT 

 

    
KOKONAISTOTEUTTAMIS-

AIKA 
TOTEUMA 

2021 
2022 

LIITETIE-
TOTO-
SITE 

 

 

Monitoimilaite Danske Finance Oy 28.11.2019-24.11.2023 2 268 2268 2 
 

 

Leasingvastuut yhteensä 4536 €. Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon 
mukaisia vastuita. 

 

 

      
 

MUUT VASTUUSITOUMUKSET 

 

 

    
KOKONAISTOTEUTTAMIS-

AIKA 
TOTEUMA 

2021 
ARVIO 
2022 

ARVIO 
2023 

 

 

Tilintarkastuspalvelut 
TALVEA Oy 

Tilikaudet 2020-2023 
16 555,50 

15 000 15 000 
 

BDO Oy (hanke) 340  

Taloushallintopalvelut Kokkolan kaupunki  toistaiseksi voimassa 17 993,77 18 087,27 18 087,27 
 

 

IP Brysselin toimisto 
Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 

 19 089,23 20 000 20 000 
 

 

Tilastoyhteistyö 
Kaustisen stk/Lesti-

järvi 
toistaiseksi voimassa 6 038,17 8 493 8493 

 

 
Maakuntakaava-ai-

neiston ylläpito /        
Inspire 

Lounaispaikka toistaiseksi voimassa 2 000 2 000 2000 

 

 

Palvelumaksu Suomen Kuntaliitto toistaiseksi voimassa 12 000 12 000 12 000 
 

 

IT-sopimukset Lounea Oy toistaiseksi voimassa 8 200 8 200 8 200 
 

 

IT yhteistyö KP koulutusyhtymä sopimus päättyy 31.12.2022 1 200 1 200  
 

 

Yritysnetti Telia 5.1.2022 alkaen toistaiseksi 0 2 220 2 220  

Yritysliittymä Elisa Oyj sopimus päättyy 31.3.2022 2 078 520 0 
 

 

Hankintarengas Soite   0 500 500 
 

 

M-Files 
KPK Yhtiöt Oyj -    

Kosila 
toistaiseksi voimassa 2 730 2 730 2 730 

 

 

 

Kioski 2.0 -rakennus-
investointisovellus 

Vaasan kaupunki 2021-2022 300 550 0 
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4.6 Liiton jäsenyydet 

 

JÄSENMAKSUT YHTEISÖILLE 2021 2020 

Keski-Pohjanmaan/Pohjanmaan kauppakamari 350 350 

Suomen kotiseutuliitto 860 860 

Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys 181,82 181,82 

Oskari Tokoi Seura 10 35 

Chydenius-instituutin kannatusyhdistys 500 500 

AER:n jäsenmaksu  2429 

Merenkurkun neuvosto 9700 8 900 

Keski-Pohjanmaan liikunta 110 110 

 

4.7 Liiton henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia 
koskevat liitetiedot 

 

Henkilöstö 

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. 2021   2020 Liitetietotosite 

Lakisääteinen toiminta  14  16 3 

Muu kehittämistoimi  1  1  

Yhteensä   15   17  

 

HENKILÖSTÖKULUT  2021   2020 

  Palkat ja palkkiot  891 068,00  820 194,91 

     Eläkevakuutusmaksut  143 194,19  137 151,94 

     Muut henkilösivukulut 23 678,92  15 397,52 

  Henkilöstökorvaukset  -7 238,18  -5 309,62 

Yhteensä   1 050 702,93   967 434,75 

 
 
Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt 
luottamushenkilömaksut  
 

PUOLUE/ PUOLUESYHDISTYS 2021   2020 Liitetietotosite 

Pohjanmaan kokoomus  1186,51  890 4 

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri ry 290,84  142 5 

Kokkolan vihreät  
 

82 
 

40 6 

Pohjanmaan sosiaalidemokraatit ry 1950,35 
 

1 645 7 

Perussuomalaisten Kokkolan paikallisyhdistys 250 
 

75 8 

Vetelin Perussuomalaiset ry 119 
 

142 9 

Kristillisdemokraatit K-P:n piiri ry  217,5 
 

175 10 

Suomen keskusta Kokkolan kunnallisjärjestö   20  

Yhteensä  
 4096,2   3129  
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Tilintarkastajan palkkiot 
 
Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2020-2023 (optio +2 vuotta) valittiin maakuntaval-
tuuston päätöksellä, 11.6.2020 (9 §), TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. 

 

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2021   2020 

BDO Audiator Oy  340,00  8181,25 

TALVEA Oy   16 555,5  5538 

Yhteensä   16 895,50   13719,25 

 

 

4.8 Liiton myöntämä hankerahoitus vuonna 2021 
EU-HANKKEET 

HANKKEEN NIMI 
HANKE-
KOODI 

HAKIJA 
KOKONAISTOTEUTTAMIS-
AIKA 

MYÖN-
NETTY € 
2021 

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut 
(kehittämisosio) 

A72402 Centria ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2017-31.10.2020 46 091,70 

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (in-
vestointiosio) 

A72417 Centria ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2017-31.10.2020 1 203,05 

VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio) A72942 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.6.2017-31.12.2020 48 667,40 

Serviisi, TKI-hanke,  Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotii-
kan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan 
alueen PK-yrityksissä 

A72943 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.6.2017-31.12.2020 39 474,32 

Serviisi, Investointihanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen ro-
botiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjan-
maan alueen PK-yrityksissä 

A72947 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.6.2017-31.12.2020 14 228,49 

VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio) A72948 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.6.2017-31.12.2020 1 042,92 

LoRE - Long Range Environmental Monitoring Network A74460 Jyväskylän yli-
opisto 

1.6.2018-31.5.2021 49 661,50 

TEHO - Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi A74525 Jyväskylän yli-
opisto 

1.8.2018-31.7.2022 80 861,32 

Biolit A74527 Kokkolanseudun 
Kehitys Oy 

1.1.2019-31.10.2021 90 024,27 

WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden kä-
sittelyssä 

A74635 Jyväskylän yli-
opisto 

1.5.2018-31.12.2021 300 929,25 

Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julki-
sen sektorin yhteistyönä 

A74636 Lestijärven kunta 1.1.2019-31.8.2022 106 865,17 

Widen Your Market-Invest in Export A74972 Osuuskunta 
Viexpo 

1.5.2019-31.12.2020 71 856,99 

Biovalley Finland A75118 Jyväskylän yli-
opisto 

1.6.2019-30.4.2023 121 038,15 

RoboSote A75247 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.9.2019-31.12.2022 106 989,62 

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa vaihe II A75250 Kokkolanseudun 
Kehitys Oy 

1.10.2019-30.9.2022 54 287,51 

DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja 
tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä 

A75251 Jyväskylän yli-
opisto 

1.6.2019-31.5.2022 67 762,82 

RoboSote investointihanke A75252 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.9.2019-31.8.2022 24 388,11 

Luova kampus 2020 - kehittämishanke A75423 Keski-Pohjan-
maan Koulutus-
kuntayhtymä 

1.9.2019-31.8.2022 78 381,61 

Luova kampus 2020 - investointihanke A75425 Keski-Pohjan-
maan Koulutusyh-
tymä 

1.9.2019-31.10.2021 1 123 
275,65 

MAJAKKA - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teolli-
suuteen 

A75498 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.4.2019-31.12.2022 111 471,84 

CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot (kehittämisosio) A75548 Oulun Yliopisto 1.5.2019-30.4.2022 151 063,94 

CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot (investointiosio) A75549 Oulun Yliopisto 1.5.2019-31.12.2021 109 225,95 
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HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa 
(kehittämisosio) 

A75770 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2020-31.12.2022 54 377,46 

HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa 
(investointiosio) 

A75771 Centria ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2020-31.12.2022 35 647,45 

Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen digitaalinen 
tiedolla johtaminen 

A75772 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2020-28.2.2023 116 015,40 

MAAKIERTO KP - Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusai-
neen valmistaminen hyödyntäen maa-alkaliaktivoitua tuhkaa sekä 
teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella. 

A75773 Centria-ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.1.2020-31.12.2022 86 276,32 

WaterPro KAMK A76088 Kajaanin Ammatti-
korkeakoulu Oy 

1.4.2020-30.4.2021 40 670,56 

KIERTOON! A76269 Lestijärven kunta 1.6.2020-31.5.2023 62 192,05 

Hiiliviisas suometsän hoito A76291 Suomen metsä-
keskus - Finlands 
skogscentral 

1.8.2020-31.12.2022 95 461,21 

Yhteensä       
3 289 

432,03 

          

AKKE-HANKKEET 

HANKKEEN NIMI 
HANKE-
KOODI 

HAKIJA 
KOKONAISTOTEUTTAMIS-
AIKA 

MYÖN-
NETTY € 
2021 

Case Kase AKKE001 
Kaustisen seutu-
kunta 1.9.-31.12.2020 4148,5 

Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle (Korona-
Exit-KP) AKKE002 

Keski-Pohjan-
maan liitto 1.6.-31.12.2020 50000 

Elinkeinojen murros turvetuotannossa (K-P turve) AKKE006 
Keski-Pohjan-
maan liitto 1.6.2020-31.3.2021 50000 

Yhteensä       104148,5 

 

 

4.9 Liiton hallinnoimat hankkeet vuonna 2021 

 

 

 
  

  Hanke Kokonais- Talousarvio Toteutuma RAHOITUS 2021   
Liitto -
2022 

   toteuttamisaika 2021 2021 EU MKR Muut Liitto varaus 

1513 KP-turve 2020-2021 1336,23 2891,63  2500  391,63  

1515 Kumaha 2021-2022 94444,50 36034,62  32431,16 3326,27 277,19  
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4.10 Eriytetty tuloslaskelma 

 

 
 
 
Kilpailulain 30 d §:n mukaan kuntayhtymän, joka harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla 
tapahtuvaa taloudellista toimintaa, on pidettävä tästä toiminnasta erillistä kirjanpitoa, jos kil-
pailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on yli 40 000 eu-
roa. Keski-Pohjanmaan liiton vuokraustoiminnalle on avattu oma kustannuspaikka, 1401. 
 
Eriytetty tuloslaskelma sisältää vuokraustoiminnan kustannuspaikalle, 1401, eriytetyt tuotot 
ja kulut vuokratuista toimitiloista. Toimintatuotot sisältävät vuokratuotot 1. kerroksen vuok-
ratuista tiloista sekä kellarikerroksen vuokratusta varastosta ja työhuoneesta. Toimintakulut 
sisältävät vuokrattuihin toimitiloihin kohdistuvat hoito- ja pääomavastikkeet. Toimitiloissa 
ovat vuokralla Realia-isännöinti Oy, Loomis Suomi Oy, DNA Tower Finland Oy sekä yksi 
yksityishenkilö. 
 

 
  

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

ERIYTETTY TULOSLASKELMA/ VUOKRAUSTOIMINTA (1401)

v. 2021

TOIMINTATUOTOT

Muut tuotot 40 346,39

Yhteensä 40 346,39

TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut 34 441,16

Yhteensä 34 441,16

TOIMINTAKATE 5 905,23

VUOSIKATE 5 905,23

TILIKAUDEN TULOS 5 905,23

Varausten ja rahastojen muutokset

Rahastojen vähennys

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 5 905,23

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 117,1 %
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4.11 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty molemmat konsernin tytäryhteisöt. 
 

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty kon-
sernituloslaskelmaa ja konsernitasetta laadittaessa. 
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen elimi-
noinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakaudelle.  
 
Aikaisempina tilikausina KP-Cobra Invest Oy:n tilikauden tuloksi on kirjattu sellaisia korko-
tuottoja, joiden saamisten edellytykset eivät ole olleet voimassa lainaehtojen mukaan. 
Tästä johtuen KP-Cobra Invest Oy:n omaan pääomaan tehtiin oikaisu edelliseltä vuodelta 
yhteensä 93 659,65 euroa omaa pääomaa heikentäen. 

4.12 Konsernitaseen liitetiedot 

 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 

 
 

 
 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12 

Valtion toimeksiannot 3 676 461,89  -2 494 218,63 1 182 243,26 

     

LYHYTAIKAISET SAAMISET Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12 

Myyntisaamiset 2 785,64 752,76  3 538,40 

Muut saamiset 5 426 939,21  -5 409 188,92 17 750,29 

Siirtosaamiset 33 993,81 73 350,69  107 344,50 

  Yhteensä 5 463 718,66 74 103,45 -5 409 188,92 128 633,19 

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa-alueet

Liittymis-

maksut Rakennukset

Koneet ja 

kalusto

Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1 41 629,88 2 209,99 443 948,00 373,00 17 659,73 505 820,60

Tilikauden lisäys 0,00 0,00

Tilikauden poisto * 0,00 0,00 -20 560,29 -93,32 0,00 -20 653,61

Poistamaton hankintameno 31.12 41 629,88 2 209,99 423 387,71 279,68 17 659,73 485 166,99

 *Kiint Oy Säästötornin poistoja ei ole oikaistu konsernin suunnitelman mukaisiksi

SIJOITUKSET Muut lainasaamiset

Osakkeet

Eliminoitu 

osakkeet Yht Saamiset

Kiinteistö Oy Säästötorni 466 072 -466 072 0

K-P Copra Oy 8 410 -8 410 0

Yhteensä 474 482 -474 482 0

Osakkeet ja osuudet
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Tytäryhteisö 
K-P Copra In-

vest Oy 
Kiinteistö Oy 
Säästötorni 

Omistusosuus 100 % 100 % 

Tilikauden voitto/-tappio 84 982,49  35,58  

Oma pääoma taseessa  91 986,13  340 877,78  

 
 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

 
OMA PÄÄOMA Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12 

Peruspääoma  439 820,39 0,00 0,00 439 820,39 

Osake tai sitä vastaava pääoma 0,00  0,00 0,00 

Vararahasto 41 629,88   41 629,88 

Muut rahastot 294 331,99  0,00 294 331,99 

Edellisten tilikausien ylijäämä 398 189,11  -93 659,65 304 529,46 

Tilikauden ylijäämä 0,00 342 457,32 0,00 342 457,32 

  Yhteensä 1 173 971,37 342 457,32 -93 659,65  1 422 769,04 

     
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12 

Valtion toimeksiannot 8 995 162,83   -7 814 959,61 1 180 203,22 

     
VIERAS PÄÄOMA Saldo 1.1. Lisäys  Vähennys Saldo 31.12. 

Pitkäaikainen     
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 179 531,40  -21 920,00 157 611,40 

Lyhytaikainen     
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25 420,00  -3 500,00 21 920,00 

Saadut ennakot 98 424,00  -13 424,00 85 000,00 

Ostovelat 28 944,20 29 226,13  58 170,33 

Muut velat 87 425,40 45 507,65  132 933,05 

Siirtovelat  123 074,39 38 495,37  161 569,76 

 542 819,39 113 229,15 -38 844,00 617 204,54 
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PITKÄAIKAISET VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN 5 VUODEN KULUTTUA 

    2021   2020 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 155 000   165 000 

Yhteensä   155 000  165 000 

       

       

LAINOJEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET   

Rahoitus- ja vakuutuslaitoslainojen vakuudeksi annetut 
kiinteistökiinnitykset 

2021    2020 

336 375,85   336 375,85 

Yhteensä   336 375,85  336 375,85 

 

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT   

              2021                   2020 

Lomapalkkajaksotus  137 945,81   121 439,65 

    137 945,81   121 439,65 
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5 LUETTELOT JA SELVITYKSET 
 

5.1 Luettelo käytetyistä 
kirjanpitokirjoista  

   
Päiväkirja  
Pääkirja  
Tasekirja  

 

5.2 Käytetyt tositelajit  

 

Käytetyt tositelajit 2021 2021  

Tositelaji Tap.numerosta Tap.numeroon Tap.tyyppi 

10 Pääkirjatapahtumat 100002112 100002620 HB 

10 Pääkirjatapahtumat 100002188 100002616 XL 

10 Viiteajot 100002077 100002516 KO 

11 Peruutukset, jaksotukset 110000111 110000149 RV 

20 Toimittajalaskut 200003351 200004051 L2 

30 Asiakaslaskut 40300000447 40300000553 OF 

62 Populus Palkat, Matkalaskut 600000969 600001099 P03 

65 Basware maksuliikenne 600000954 600001112 P06 
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6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 
 

6.1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 

 
Kokkolassa __.__.2022 
 
 
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAHALLITUS 
 

_______________________  ________________________ 
 

______________________________  _______________________________ 

 

_______________________  ________________________ 
 

______________________________  _______________________________ 

 

_______________________  ________________________ 
 

______________________________  _______________________________ 

 

 

6.2 Tilintarkastusmerkinnät 

 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus. 
 
Kokkolassa     . päivänä ________kuuta 2022 
 
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy  
Tilintarkastusyhteisö 
 

 
_____________________________ 
Marko Paasovaara 
JHT, KHT 

 
 
7 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 
 
Toteutuminen tileittäin 
Tase-erittelyt ja liitetietotositteet 
Konsernitaseen yhdistäminen 
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin tuloslaskelma 
KP-Cobra Invest Oy kirjanpito 
Tililuettelo 
 
Varmentavat asiakirjat säilytetään erikseen sidottuna. 
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