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Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-6/2022
1. Tavoite
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain laadullisin raportein, suunnittelukaudelle vahvistetuin mittarein ja niihin perustuvin tavoitearvoin. Mittaristoa tarkennetaan suunnittelukauden aikana.
Osavuosiraportoinnin tavoitteena on, että osavuosiraportti antaa lukijalle selkeän kuvan Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan edistymisestä hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 mukaisten tehtävien hoidossa tarkastelukaudella.

2. Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta tarkastelukaudella
Keski-Pohjanmaan liiton kokonaistoiminta vuoden toisella osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 toteutui suunnitellusti. Toiminnan tulokset olivat odotetut eikä
poikkeamia ilmennyt.
Koronavirustilanne Keski-Pohjanmaalla kokonaisuutena arvioiden rauhoittui aikaisemmasta, joskin tartuntamäärät olivat osavuosiraportointikaudella edelleen
suuret. Koronavirustilanteen haitalliset vaikutukset ulottuivat osavuosiraportointikaudella elinkeinoelämään ja julkiseen hallintoon sekä myös Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstöön. Työllisyysaste on kaikesta huolimatta ollut maakunnassa edelleen nousussa ja maakunnan työttömyysaste laskussa. Tilanne on
tältä osin jopa parempi, mitä ennen koronavirustilanteen leviämistä maakuntiin.
Koronavirustilanteen liiton tehtävien hoitoon kohdistuviin negatiivisiin vaikutuksiin kyettiin osavuosiraportointikaudelle 4-6/2022 kuitenkin vastaamaan eikä tilanne ole aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia liiton toiminnassa tai maakunnassa.
Edunvalvonta ja vaikuttamistoimia kyettiin osavuosiraportointikaudella toteuttamaan aikaisempaa enemmän ja suunniteltua suuremmalla volyymillä.
Parantunut koronavirustilanne sekä kokoontumis- ja matkustusrajoitusten poistuminen lisäsi osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 tapaamisena järjestettyjen
kokousten ja vaikuttamisen määrää. Liiton omassa toiminnassa jatkettiin toimintaa siten, että koronavirustilanteen asettamat vaatimukset otettiin huomioon jokaisen tapahtuman tai kokouksen suunnittelussa ja järjestelyissä. Liiton johtamat suunnittelukokoukset ja palaverit järjestettiin pitkälti etätapaamisina hyödyntämällä sähköistä asiointia ja palvelujen käyttöä, hyödyntämällä täysimääräisesti verkkotyöskentelyn mahdollisuudet toimialojen suunnittelussa sekä lisäämällä liiton yhteisen toiminnan koordinaatiota tehtävien hoidossa.
Osavuosiraportointikaudella 2-4/2022 toteutettiin kaikki tapahtumat ja suunnittelutilaisuudet siten, kuin ne olivat vuoden 2022-2024 toimintasuunnitelmassa
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ko. ajankohdalle suunniteltu tai muutoin toiminnan edetessä suunniteltu. Tarkemmin tulokset ovat raportoitu tämän osavuosiraportin kohdassa 3.
Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvuohjelman 2022-2023 laatimista ja saattoi sen päätökseen kesäkuussa 2022. Kasvuohjelman tavoitteena on maakuntaohjelman
kärkitavoitteiden toimeenpano kaikkia käytössä olevia rahoituslähteitä hyödyntäen. Uuden ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanon käynnistyminen viivästyi edelleen aikaisemmin ilmoitetusta pitkälti EURA2021-järjestelmäkehittämisessä tapahtuneiden viiveiden vuoksi.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 23.5.2022 ryhtyä KP-Cobra Invest Oy:n purkamiseen osakeyhtiölain
(624/2006) 20. luvun mukaisesti. KP-Cobra Invest Oy:n hallitus on kutsunut
koolle ylimääräisen yhtiökokouksen elokuussa 2022 päättämään asiasta.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintojärjestelmän suunnittelutyötä henkilöstöä suunnittelutyöhön osallistaen. Suunnittelutyön tavoitteena on uudistaa Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintojärjestelmä siten, että se toimii tehokkaasti ja tulosalueperusteisesti. Vastuu tehtävien valmistelusta ja edistämisestä on tulosalueilla. Suunnittelutyö saatetaan loppuun syksyyn 2022 mennessä ja tulokset otetaan huomioon vuoden 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin hyvän hallinnon periaatteiden
toimeenpanoa liitossa toimeenpanemalla kesäkuussa henkilöstön puolivuotiskeskustelut suunnitellusti ja liiton toimintaan vakiintuneella tavalla. Puolivuotiskeskusteluissa lähiesimiehet ja henkilöstö käsittelivät kevään työsuorituksissa
edistymistä ja töiden järjestelyjä.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 liiton taloudenpito toteutettiin suunnitellusti ja talouden tulokset olivat ennakoidut. Tämänhetkisenä arviona on, että
toimintavuosi 2022 tullee toteutumaan toiminnan ja talouden osalta pääosin
suunnitellusti ja koronavirustilanteesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät
liiton toimintaan vähäisemmäksi. Talousarvio 2022 toteutunee suunnitellusti
eikä talouden osalta ole nähtävissä haasteita loppuvuodelle. Asiaa seurataan
tarkasti ja johtopäätöksiin palataan seuraavissa osavuosiraporteissa.
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3. Yksilöityjen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen tarkastelukaudella
Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi
Vastuuhenkilöt: kehittämispäällikkö, kv-suunnittelija, koko rakennerahastoryhmä
Mittarit:
• EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 loppukauden hyödyntämisaste.
• Toteutetut hankehaut ja infot hanketoimijoille
• Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän palvelukykyisyys.
• Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan säädösten mukaisuus.
• Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tuloksellisuus.
Toteuma:
Alkuvuoden 2022 aikana käsiteltiin 5.12.2021 päättyneessä EAKR-hankehaussa saapuneita hakemuksia. Aikaisemmin käytössä olleen myöntövaltuuden lisäksi käynnissä olleista hankkeista on palautunut uudestaan päätettäväksi 68 071 euroa sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta Keski-Pohjanmaan
liitolle siirtyi 221 757 euroa heiltä käyttämättä jäänyttä myöntövaltuutta. KeskiPohjanmaan liitto avasi kesäkuussa vielä uuden hankehaun koskien vuosien
2013-2020 ohjelmakautta. Hankkeiden toteutuessa myöntövaltuutta jää jäljelle
29 116 euroa, joka tullaan tarjoamaan käynnissä oleville hankkeille lisärahoituksena. Liiton käytettävissä oleva myöntövaltuus saadaan tällöin täysimääräisesti käytettyä. Maaliskuussa Keski-Pohjanmaan liitto jätti esityksen TEM:lle
uudelleenbudjetoitavien varojen osalta, vastaus oli negatiivinen. Kokonaistavoitteena oli, että Keski-Pohjamaan liitto saa käyttöönsä sekä jo päättyneiden,
että käynnissä olevien hankkeiden osalta mahdollisesti palautuvat myöntövaltuudet – tämä on toteutunut.
Valtioneuvosto päätti 24.3.2022, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, jakaa Keski-Pohjanmaan liitolle alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 1 315 000 euroa käytettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain
(757/2021) 9 §:n mukaisiin hankkeisiin.
EURA 2021 -järjestelmän käyttöönoton haasteiden johdosta uuden kauden ensimmäisen haun järjestäminen on viivästynyt. Ensimmäinen hakukierros saatiin
käyntiin toukokuussa ja hakua koskeva infotilaisuus järjestettiin 9.6.2022. Hankehaun määräpäivä oli 29.6. ja määräpäivään mennessä saapui 12 hakemusta,
joille järjestetään katselmukset elokuun 2022 aikana viikolla 33. EURA 2021 järjestelmän keskeneräisyydestä johtuen varsinaisia päätöksiä päästäneen käsittelemään vasta syys-lokakuun aikana. Osavuosiraportointikaudella 1-6/2022
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Keski-Pohjanmaan liitto on järjestänyt hanketoimijoille suunnattua koulutusta ja
tapahtumia uuden ohjelmakauden mukaisen hankehaun edellytyksistä ja ohjeistuksista.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto saattoi loppuun
maakunnan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnitelman ja toimitti
suunnitelman TEM:lle määräaikaan mennessä. Valmistelu on ollut suuritöinen.
Päätös ohjelman hyväksymisestä saatanee vielä kalenterivuoden 2022 aikana.
Ohjelman varsinainen toimeenpano varaudutaan aloittamaan heti, kun ohjelma
on hyväksytty.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi aktiivista
osallistumista kansallisen tason että Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen valmistelu- ja yhteistyöryhmien työskentelyyn. Keski-Pohjanmaan liitto on myös aktiivisesti tukenut Kokkolan kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaisen toiminnan valmistelua ja aloittamista.
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmä on osallistunut aktiivisesti Työja elinkeinoministeriön Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelmaa koskeviin koulutuksiin sekä muiden tehtävien salliessa harjoitellut uuden EURA 2021
-järjestelmän käyttöä. Lisäksi rakennerahastoryhmä on tarkastellut toimintaansa sekä asiakaspalvelun kehittämisen, tiedolla johtamisen, että säädösten
mukaisen toiminnan näkökulmista.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 jatketiin Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategian valmistelua. Strategiassa esitetty päätavoite kansainvälistymiselle on lisätä EU-suorarahoituksen ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön
(EAY) rahoituksen saantoa maakunnassa. Strategian luonnosversio valmistui
kesäkuussa, jonka jälkeen sen valmistelua jatkettiin yhdessä maakunnan sidosryhmien kanssa 16. kesäkuuta järjestetyssä tilaisuudessa. Toinen tapaaminen
sidosryhmien kanssa kansainvälistymisstrategian jatkotyöstämiseksi on suunniteltu järjestettävän elokuun puolivälissä.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto on aktiivisesti informoinut maakunnan hanketoimijoita Interreg-ohjelmista ja EU:n suorarahoitusmahdollisuuksista sekä niiden hakuajoista ja tarjonnut niihin liittyvää hankeneuvontaa. Eri ohjelmien hakukierroksista on tiedotettu liiton uutiskirjeessä ja
verkkosivuilla julkaistuissa tiedotteissa, Hakijaverkosto-sähköpostilistan kautta
sekä kohdennetusti sähköpostilla.
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitot järjestivät yhteistyössä kaikkien kolmen maakunnan hanketoimijoille Interreg Botnia Atlantica ohjelman tuloksia koskevan työpajan Vaasassa sekä matkan Skellefteåån Interreg Botnia Atlantican ja Interreg Nordin jäähyväistilaisuuteen ja uuden Interreg Aurora -ohjelman verkostoitumistilaisuuteen 6.–8. kesäkuuta. Matkalle osallistui yhteensä noin 50 henkilöä. Lisäksi 15. kesäkuuta Keski-Pohjanmaan liitto
järjesti yhdessä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liittojen kanssa hanketoimijoille infowebinaarin Interreg Auroran ensimmäisestä hakukierroksesta. Webinaarissa oli parhaimmillaan 74 osallistujaa.
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Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto on osallistunut
Interreg-ohjelmien uuden ohjelmakauden valmisteluun osallistumalla kansallisten koordinaatioryhmien tapaamisiin.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto valmisteli osana
eurooppalaista konsortiota kestävään matkailuun liittyvän hankehakemuksen
Interreg Europe -ohjelman ensimmäiseen hakuun. Hankkeen tavoitteena on
matkailualan investointien ja yritystoiminnan lisääntyminen maaseutualueilla,
uusien vihreiden työpaikkojen luomismahdollisuuksien tukeminen sekä harvaan
asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantaminen.. Kumppaneina hankkeessa on Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi alueellisia viranomaisia Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta ja Unkarista. Päätös hankkeen rahoittamisesta
saadaan vuoden loppuun mennessä
Osavuosiraportointikauden 1–6/2022 aikana käynnistyi Älykäs erikoistuminen
Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hanke, jonka Task Force -työskentelyyn Keski-Pohjanmaan liiton edustajat ovat osallistuneet. ELMO II -hankkeen puitteissa Itä- ja Pohjois-Suomi haki ja tuli valituksi Euroopan komission
yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre) ja Euroopan alueiden komitean Partnership for Regional Innovation -pilottiin, joka käynnistyi toukokuussa. Käytännön toteutus pilotissa seuraavan vuoden aikana tapahtuu ELMO
II -hankkeen kautta.
Tavoitearvot:
• EAKR-rahoitus on hyödynnetty täysimääräisesti.
• Ohjelmakauden 2014-2020 hankkeiden päättäminen etenee suunnitellusti
ja hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
• Ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja antamassa aikataulussa.
• Liiton rakennerahastotoiminta on vakiinnutettu normaaliksi välittävän toimielimen toiminnaksi. Välittävän toimielimen hallinnollisessa menettelyssä noudatetaan parantamiskohteina olleita ja korjattuja menettelytapoja, jotka hallinto- ja valvontajärjestelmään nimetyt ja siinä toimivat tuntevat.
• Hanketoimijat kokevat Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmän toiminnan aktiiviseksi, kannustavaksi ja tulokselliseksi.
• Takaisinperintöjen ja jatkotoimenpiteiden syntyminen on minimoitu ohjeistuksilla ja valvontajärjestelmällä.
• Kansainvälistyminen ja kansainvälisten rahoituskanavien tunnistaminen on
tuottanut Keski-Pohjanmaan liitolle konkreettista elinkeinotoimintaan liittyvää tai taloudellista hyötyä. Kansainvälisellä yhteistyöllä on kyetty saamaan
maakuntaan lisää taloudellisia resursseja käyttöön.

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttaminen etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti
Vastuuhenkilö: strategiapäällikkö
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Mittarit:
• Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–
2025 ohjaavuus aluekehittämistoiminnassa
• Maakuntaohjelmasta johdetun uuden kasvuohjelman (ed. toimeenpanosuunnitelman) hyödyntäminen maakunnan kehittämisessä
Toteuma:
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 maakuntaohjelman teemaryhmät jatkoivat työskentelyään suunnitelmallisesti osana Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman valmistelua.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 saatettiin loppuun Keski-Pohjanmaan
liitto valmistelema Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2022–2023, jonka
tavoitteena on maakuntaohjelman kärkitavoitteiden, maakunnallisen kasvun ja
kehittämisen, toimeenpano kaikkia käytössä olevia rahoituslähteitä hyödyntäen. Kasvuohjelman teematyöryhmien yhteistyön lopputuloksena laadittu kasvuohjelma kokoaa konkreettiset maakuntaohjelmasta johdetut alueelliset kehittämistoimenpiteet yhteisiksi kasvun ja kehittämisen painopisteiksi, huomioiden
myös uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman Uudistuva ja osaava
Suomi 2021–2027 tavoitteet ja alueellinen rahoitus. Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2022–2023 kokouksessaan 13.6.2022.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 hallintoviranomaiselta saatiin alustavaa
ohjeistusta vuoden 2023 ALKE -keskusteluiden toimeenpanosta ja prosessista.
Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee osaltaan helmikuun 2022 ALKE-neuvottelujen seurauksena syys-lokakuussa järjestettävän ALKE-neuvottelujen seurantakokouksen ja vuoden 2023 ALKE-neuvottelujen toteutuksen syksyn aikana.
Tavoitearvot:
• Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämistoiminta on edelleen laajentunut
ja vahvistunut liiton laatimien maakunnallisten strategioiden, toimenpiteiden ja ohjelmien seurauksena.
• Maakuntaohjelmasta johdettu uusi kasvuohjelma (ed. toimeenpanosuunnitelma) tuottaa konkreettisia kehittämistoimenpiteitä alueella, ja niitä rahoitetaan alueellisen rahoitussuunnitelman mukaisesti
• ALKE-keskusteluprosessi on toteutettu vuosittain ja aluekehittämisen tilanne- ja kehityskuva on päivitetty.
• Maakuntaohjelman teemaryhmien työ on käynnistetty v. 2022 ja ryhmät
osallistetaan maakuntaohjelman toteuttamiseen ja uuden kasvuohjelman
laatimiseen vuosittaisessa prosessissa

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat
maakuntakaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu
Vastuuhenkilö: aluesuunnittelupäällikkö
Mittarit:
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•
•
•
•

Maakuntakaavan strateginen ohjaavuus ja oikeusvaikutteisuuden toteutuminen.
Maakuntakaavoituksen edistäminen tuulivoiman, kaivannaisalan ja viheralueiden osalta vuoden 2022 aikana.
Merialuesuunnittelutehtävien toteuttaminen.
Paikantamista koskevan aineiston ja työskentelyn tuottavuus.

Toteuma:
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 käynnistettiin 6.vaihemaakuntakaavan
valmistelutyöt sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. Myös 5.
vaihemaakuntakaavan aineiston siirto HAME-tietokantaan on aloitettu.
Osavuosiraportointikaudella 4-&/2022 on jatkettu tuulivoimakaavoitukseen liittyvien lisäselvitysten laatimista yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakuntien kanssa. Lisäselvityksissä selvitetään metsäpeurojen, susien ja petolintujen reviirejä sekä liikkumista tuulivoimaa silmällä pitäen. Tuulivoimaan liittyvä petolintuselvitys valmistuu elokuun 2022 loppuun mennessä. Tuulivoimaalueiksi soveltuvien alueiden sijainti tarkentuu ja päivittyy selvitysten johdosta
6. vaihemaakuntakaavassa.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 aloitettiin viheralueiden selvitystyön valmistelut ja työn sisällön määritys. Selvityksen tekijöiden kilpailutus saatetaan
loppuun syksyllä 2022. Osavuosiraportointikaudella käynnistettiin myös kulttuurihistoriallisten kohteiden kartoitukseen tähtäävä valmistelutyö, joka toteutetaan
asiantuntijatyönä kevään 2023 aikana. Työn tekijä kilpailutetaan syksyn 2022
aikana. Selvitysten pohjalta saadaan edellä mainitut teemat täydennettyä 6. vaihemaakuntakaavaan.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liiton nimeämä asiantuntijaryhmä valmisteli loppuun Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman, jonka luonnos käsiteltiin kesäkuun maakuntahallituksessa. Työn perustana oli GTK:n aikaisemmin valmistelema Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan
mineraalipotentiaaliselvitys. Teemaohjelman pohjalta Keski-Pohjanmaan liiton
johdolla tarkennetaan ja päivitetään kaivannaisalueeksi soveltuvia alueita vietäväksi osaksi 6. vaihemaakuntakaavaa.
Tavoitearvot:
• Hyväksytty maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta täysimääräisesti.
• On tunnistettu maakuntakaavoituksen tulevat tarpeet kuntien kanssa yhteistoiminnassa. On aloitettu 6. vaihemaakuntakaavan valmistelu.
• Pohjalaismaakuntien yhteinen tuulivoimaselvitystyö (hanke) tuottaa hyötyä
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyöhön ja kuntien suunnitteluun.
• Merialuesuunnitelman jatkotyöt ovat suunniteltu ja toimenpiteiden toteutus
aloitettu.
• Hyväksytty 5. vaihemaakuntakaava on siirretty HAME-tietokantaan (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palvelu). HAME-tietokantaa kyetään hyödyntämään maakunta- ja kuntakaavoituksessa.
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Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu
kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella
Vastuuhenkilöt: yhteyspäällikkö, kehittämispäällikkö, strategiapäällikkö,
aluesuunnittelupäällikkö, hallintopäällikkö, viestintävastaava, kulttuurikoordinaattori/ projektipäällikkö, kv-suunnittelija.
Mittarit:
• Eri tulosalueiden tuloksellisuuden ja lisäarvon tuottaminen maakunnalle.
• Onnistunut viestintä ja vaikuttaminen.
• Onnistunut edunvalvontatyö.
• IP-alueen yhteisen EU-toimiston ja kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus.
• Kotimaisten ja maakunnallisten verkostojen vaikuttavuus.
• Alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyn vakiintuminen osaksi
maakunnallista suunnittelutyötä.
Toteuma:
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa. Toimiston johtaja ja kaksi
erityisasiantuntijaa perehtyivät 23. toukokuuta järjestetyssä tapaamisessa
Keski-Pohjanmaan maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja kehittämistarpeisiin
sekä tapasivat alueen keskeisiä keskipohjalaisia toimijoita.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osallistumistaan NSPA-verkoston (Northern Sparsely Populated Areas) ja Merenkurkun
neuvoston EAYY:n työskentelyyn. NSPA-verkosto järjesti vuosittaisen fooruminsa osavuosiraportointikauden aikana, ja liiton edustajat osallistuivat tapahtumaan. Jäsenyydet verkostoissa ovat edistäneet maakunnan tavoitteiden toteutumista ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä Euroopan alueiden verkostossa. Esimerkiksi Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö sekä Arctic Investment Platform -työskentely pohjautuvat NSPA-alueen yhteiseen OECD-tutkimukseen ja siinä todettuihin aluekehitystavoitteisiin.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto valmisteli esityksen liiton osallistumiseksi maatalouden, elintarvikkeiden ja metsätalouden
innovaatioita edistävän, eurooppalaisten alueiden ERIAFF-verkoston (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) toimintaan.
Osavuosiraportointikaudella 1–6/2022 Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä
kokoontui kerran kansainvälisten asioiden suunnittelijan vetämänä. Kokouksessa suunniteltiin yhdessä seuraavaa Keski-Pohjanmaan Järjestöjen Pyöreä
Pöytä -tapahtumaa, joka on maakunnallinen järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokous. Kahden koronavuoden tauon jälkeen tapahtuma järjestetään
Halsualla 1. syyskuuta. Tapahtuman alustava ohjelma ja kutsu julkaistiin kesäkuussa.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi osallistumista Itä- ja Pohjois-Suomen metsäryhmän toimintaan. Metsäryhmä on laatinut
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Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset metsäperiaatteet, jotka ohjaavat EU:n metsäja ympäristöaloitteisiin kohdistuvaa edunvalvontatyötä.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi ympäristöministeriön rahoituksellisesti tukeman maakunnallisen kuntien ilmastotyön
hankkeen toimeenpanoa suunnitellusti. Hankkeessa on osavuosiraportointikauden aikana perustettu alueen kunnista koostuva kuntatyöryhmä ja kuntatapaamisten pohjalta hankkeelle on luotu toimintasuunnitelma hankkeen toimintakauden (1.1.2022-31.5.2023) ajaksi.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin erittäin vahvaa vaikuttamistyötä
Kokkolan sataman saamiseksi TEN-T verkon ydinverkon osaksi.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin Kokkola-Pietarsaari -lentoliikenteen edunvalvontatyötä liikenteen turvaamiseksi vuoden 2022 aikana ja eteenpäin. Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja oli mukana viiden maakunnan laatimassa yhteisessä ja julkistetussa kannanotossa maakuntakenttien lentoliikenteen turvaamiseksi.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liiton viestintä toteutui maakuntahallituksen joulukuussa hyväksymän viestintäsuunnitelman mukaisesti. Liiton viestintätiimi kokoontui kevään aikana yhden (1) kerran ja uutiskirjeet ajankohtaisista asioista lähetettiin 14. helmikuuta ja 9. kesäkuuta. Vuoden
ensimmäisessä uutiskirjeessä esiteltiin liiton uusia työntekijöitä, KUMAHAhankkeen kuntalaisfoorumeita, esimerkkihankkeita päättyvältä ohjelmakaudelta, ajankohtaisia asioita EU-rahoituskentältä sekä ajankohtaisia asioita maakuntajohtajan tervehdyksessä. Toisessa uutiskirjeessä olivat esillä Keski-Pohjanmaan ilmastotyöhanke ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden ELMO II -hanke,
esiteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa sekä kerrottiin kesäkuussa avautuvasta Interreg Aurora-ohjelman hakukierroksesta ja Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän -tapahtumasta.
Osavuosiraportointikaudella 4-6 järjestettiin kolme (3) maakuntahallituksen kokousta ja yksi (1) maakuntavaltuuston kokous, joista jokaisesta lähetettiin kokoustiedote lehdistölle. Liiton Internet-sivuilla ja Facebook-sivuilla julkaistiin aktiivisesti ajankohtaisia asioita ja tiedotteita.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 valmistui Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025, liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä ilmastotiekartan 2035 julkaisut, jotka ovat osoitettavissa eri tahojen
käyttöön.
Osavuosiraportointikaudella 4–6/2022 jatkettiin aktiivisesti Keski-Pohjanmaan
liiton kulttuurin ja luovien alojen koordinaatiotyötä, toimintamallien kehittämistä
sekä maakunnan, kuntien ja kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoissa vaikuttamista sekä verkostoitumista. Kulttuuritoimiala jatkoi osavuosiraportointikaudella kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merkityksen esille tuomista maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointirakenteisiin
yhteistyössä kuntien, maakunnan kulttuuritoimijoiden sekä Soiten kanssa.
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Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto osallistui niin
maakunnan kuin myös eri kansallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostojen
työskentelyyn (maakuntien liittojen kulttuurivastaavat, kotiseutuliitto, Taiteen
edistämiskeskus, museovirasto ja pohjalaismaakuntien verkostot)
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi Opetus- ja
kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavan alueellisen kehittämistehtävän Keski-Pohjanmaan Kulttuurimaakunta-hankkeen (Kumaha) toimenpanoa
hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Kumahalle nimetty ohjausryhmä on
kokoontunut raportointijaksona kolme kertaa (3) käsittelemään hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä. Hanke järjesti (18.5.2022) Keski-Pohjanmaan kuntien yhteisen kulttuuristrategiapäivän suunnitellusti Toholammin kulttuurisalissa. Tilaisuudessa kuultiin useita asiaa liittyviä esityksiä ja pyydettyjä puheenvuoroja
sekä jaettiin tietoa kulttuurialan kehittämisen ja kansainväliseen toiminnan rahoituksesta.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontui kerran (23.6.2022). Kevään aikana on selvitetty kunnille
tehdyn kyselyn avulla maakunnan liikenteen kärkihankkeita, joita esitetään Valtionvarainministeriön seuraavaan talousarvioesitykseen vietäviksi. Painotuksena liikennehankkeissa on alueellinen vaikuttavuus. Kokkolan sataman saaminen osaksi TEN-T verkkoa sekä maakunnan (Kokkola-Pietarsaari) lentokentän toiminnan pysymisen varmistaminen ovat liikennejärjestelmätyön tärkeimpiä tämänhetkisiä päätavoitteita.
Tavoitearvot
• Liiton toiminta ja edunvalvontatyö tuottaa jäsenkunnille hyötyä.
• Liiton viestintä on näkyvää, positiivista, ajankohtaista ja vaikuttavaa.
• Maakunnan liiton brändikehitystä jatketaan
• 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 resurssimahdollisuuksia maakunnan eri toimijoiden tarpeisiin.
• Maakunnan matkailun kehittämisen perustana on eri toimijoiden hyväksymä
matkailustrategia. Maakunnallisen matkailun kehittämisen toimintamallin kehitystyö jatkuu. Matkailu kehitys Keski-Pohjanmaalla-työryhmän toiminta vakiinnutetaan.
• Metsäpeuranmaan neuvottelukunta jatkaa toimintaansa.
• Alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma linjaa maakunnan keskeiset liikenteen kehittämistoimet.
• Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän strategiset tarpeet ovat saatettu
osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
• Maakunnallisen kulttuurin koordinaatiolle tarvittavien toimintamallien ja rakenteiden luomista jatketaan sekä käynnistetään aktiivisempi vaikuttaminen
maakunnan ja kuntien kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostossa.
• On vahvistettu ymmärrystä kulttuurin, taiteen sekä luovan talouden merkityksestä maakuntaan, kuntiin ja sen kaikkiin elinkeino- ja hyvinvointirakenteisiin.
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Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö, henkilöstö ja luottamushenkilöhallinto toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan
Vastuuhenkilöt: maakuntajohtaja, hallintopäällikkö
Mittarit:
• Luottamusmieshallinnon tyytyväisyys asioiden valmisteluun.
• Liiton henkilöstön työviihtyvyys.
• Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn.
• Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen päätöksenteossa.
• Arkistolain ja asiakirjahallinnon mukaisen toimintatavan ylläpitäminen liiton
hallinnossa.
• Tietosuojan ylläpitäminen.
• Hyvä johtaminen.
Toteuma:
Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin maakuntahallituksessa 14.3.2022, § 16. Alkuvuoden aikana henkilöstö osallistui koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin pääosin etäyhteyksin.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liitossa etätyöaikana käyttöön otettua, työyhteisön sisäistä keskustelukulttuuria ja tiedonkulkua lisäävää viikoittaista henkilöstöpalaverikäytäntöä.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö jatkoi
työskentelyä Soite:n koronavirustilanteen johdosta antamiin suosituksiin perustuen ja uusitun liiton etätyöohjeen mukaisesti. Koko henkilöstön yhteiset toimistopalaverit pidettiin viikoittain maanataisin ja kuukausittain pääsääntöisesti
maakuntahallituksen kokousten jälkeisinä päivinä ja aina tarvittaessa. Yhteistoimintalain piiriin kuuluvat tapahtumat ovat järjestetty osana muuta palaverikäytäntöä tai erillisinä tapahtumina.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 toteutettiin tammikuussa vuoden 2022 tavoite- ja kehityskeskustelujen puolivuotisarviointi. Kesäkuun 2022 loppuun
mennessä käydyissä henkilökohtaisissa puolivuotiskeskusteluissa tarkasteltiin
kunkin työntekijän osalta alkuvuoden työn etenemistä ja suunniteltiin syksyn
työskentelyä. Puolivuotiskeskustelujen ei ilmennyt tarvetta tehdä kenenkään
työntekijän osalta merkittäviä muutoksia laadittuihin työsuunnitelmiin ja vastuisiin.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 liitossa tehtiin joitakin henkilöstöjärjestelyjä. Sijaisjärjestelyjä liitossa aiheuttivat maksatustarkastajan työvapaa (1.5.31.10.2022) sekä ohjelmakoordinaattorin vuorotteluvapaa (1.4.-27.9.2022).
Maksatustarkastajan työvapaan sijainen aloitti tehtävänsä perehdytysjaksolla
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4.-8.4. ja varsinaisen työnsä 1. toukokuuta. Ohjelmakoordinaattorin vuorotteluvapaan sijainen aloitti tehtävänsä perehdytysjaksolla 28.-31.3. ja varsinaisen
työnsä 1. huhtikuuta. Matkailu- ja viestintäasioiden suunnittelijan työvapaan
(1.3.-31.8.2022) sijaisen hakua jatkettiin 31.3. saakka, mutta hakijoiden vähäisestä määrästä ja tehtävän vaatimuksiin riittämättömästä koulutus- ja työkokemuksesta johtuen (3) tehtävä päätettiin jättää täyttämättä. Suunnittelijan välttämättömät työtehtävät jaettiin muiden liiton työntekijöiden kesken työvapaan
ajaksi.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 liiton johtoryhmä kokoontui seitsemän (7)
kertaa. Johtoryhmässä käsitellään merkittävät, liiton toiminnan tuloksellisuuteen liittyvien tehtävien hoitamista koskevat järjestelyt ja niiden yhteensovittaminen.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 työnantaja jatkoi edelleen toimenpiteitä
työhyvinvoinnin parantamiseksi ja haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi sekä niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Keski-Pohjanmaan liiton työhyvinvointiryhmä kokoontui osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 yhden (1) kerran. Työhyvinvointiryhmässä käsitellään ja suunnitellaan ennakoidusti liiton työhyvinvointia parantavia ja työmäärään liittyviä, kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi liitossa toimii ns. virkistystoimikunta, joka kokoontuu tarpeen mukaan suunnittelemaan henkilökunnan työhyvinvointi-/virkistyspäivien ohjelmaa ja vastaa niiden toteutuksesta.
Vuoden 2022 ensimmäistä työhyvinvointipäivää vietettiin 10.6.2022 Kokkolan
golfilla lajiin tutustuen ja golfravintolassa lounastaen sekä vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Laivurintalossa, jossa opas kertoi Kokkolan vanhasta kaupungista. Lisäksi henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua lyhyelle kiertokävelylle
vanhassa kaupungissa.
Osavuosiraportointikaudella 4-6/2022 jatkettiin Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön päivitystyötä ja aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen se tullaan
saattamaan loppuun syksyn 2022 aikana.
Tavoitearvot
• Henkilöstön työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja kehitetään.
• Jokainen työntekijä on osallistunut ja sitoutunut työyhteisöä parantavaan
toimintaan.
• Maakuntavaltuuston ja -hallituksen sekä yksittäisten valtuutettujen toimintaa tuetaan siten, että luottamusmieshallinnon päätöksenteko on lainsäädännön- ja lainmukaista.
• Liiton viranomaisvalmistelu toteutuu kaikissa suhteissa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.
• Liiton viranomaisvalmistelua johdetaan asiallisesti ja ihmisten johtaminen
toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
• Liiton asiakirja-arkisto on selvitetty, tarvittavat hävittämiset ja säilytykseen
tehtävät luovutukset tehty ja muutoinkin liiton asiakirjahallinto noudattaa
voimassa olevaa lainsäädäntöä.
• Liiton tietosuojaohjeistus ja käytänteet ovat säädösten mukaisia.
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Talousarvion toteutuma 1-6/2022
Talousarvion toteuma ajalla 1-6/2022 on toimintatuottojen osalta yhteensä 55,4
%. Kuntien maksuosuudet (myyntituotot) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, eli 50 %:sti. Tuet ja avustukset koostuvat pääosin kulttuurimaakuntahankkeen avustuksesta ja ohjelmakauden 2021-2027 teknisestä tuesta. Muut toimintatuotot ovat vuokratuottoja.
Talousarvion toteuma on kulujen osalta yhteensä 42,5 %, kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 50 %.
Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 219 609,94 euroa ylijäämää.
Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto
TA

Tot 1-6/2022

Tot-%

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

1 491 200,00
154 346,33
48 048,17
1 693 594,50

745 600,00
170 251,45
23 025,70
938 877,15

50,0%
110,3%
47,9%
55,4%

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä

951 394,12
190 142,34
3 000,00
411 482,54
25 100,00
118 325,50
1 693 444,50

475 055,53
89 550,06
5 174,67
111 149,53
9 706,08
38 981,01
719 267,54

49,9%
47,1%
172,5%
27,0%
38,7%
32,9%
42,5%

TOIMINTAKATE

150,00

219 609,61

RAHOITUSTUTOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Yhteensä

0,00
150,00
150,00

0,34
0,01
0,33

VUOSIKATE

0,00

219 609,94

TILIKAUDEN TULOS

0,00

219 609,94

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

0,00

219 609,94
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Vastuualueittain
Vastuualueittain tarkasteltuna lakisääteinen toiminta on toteutunut 42,1 %,
muu kehittämistoimi 28,8 %, hallinto (luottamushenkilöhallinto) 37,8 % ja
vuokraustoiminta 54,2 %.
LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Yhteensä

TA2022

Tot 1-6/2022

Tot-%

2 000,00
2 000,00

6 946,82
6 946,82

347,3%
347,3%

740 000,00
149 630,00
3 000,00
257 960,00
13 800,00
500,00
1 158 890,00

344 383,22
68 254,01
1 179,44
79 911,87
3 043,19
0,00
494 412,85

46,5%
45,6%
39,3%
31,0%
22,1%
0,0%
42,7%

-1 156 890,00

-487 466,03

42,1%

0,00
0,00

0,01
-487 466,04

0,0%
0,0%

TILIKAUDEN TULOS

-1 156 890,00

-487 466,04

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-1 156 890,00

-487 466,04

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut
Yhteensä
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MUU KEHITTÄMISTOIMI
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Yhteensä

TA2022

Tot 1-6/2022

Tot-%

500,00
500,00

0,00
0,00

0,0%
0,0%

61 400,00
11 942,30
0,00
49 645,00
10 700,00
115 000,00
248 687,30

29 559,07
5 912,19
3 666,89
9 073,42
5 601,03
25 044,14
71 522,96

48,1%
49,5%

-248 187,30

-71 522,96

28,8%

0,00
150,00
150,00

0,34
0,00
0,34

0,0%
0,0%

VUOSIKATE

-248 337,30

-71 522,62

TILIKAUDEN TULOS

-248 337,30

-71 522,62

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-248 337,30

-71 522,62

HALLINTO

TA2022

Tot 1-6/2022

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä

55 000,00
10 092,70
62 280,00
600,00
500,00
128 472,70

28 556,38
1 532,44
17 862,73
451,56
161,29
48 564,40

51,9%
15,2%
28,7%
75,3%
32,3%
37,8%

TOIMINTAKATE

-128 472,70

-48 564,40

37,8%

TILIKAUDEN TULOS

-128 472,70

-48 564,40

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-128 472,70

-48 564,40

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Yhteensä
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VUOKRAUSTOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
Muut toimintatuotot
Yhteensä

TA2022

Tot 1-6/2022

Tot-%

42 500,00
42 500,00

23 025,70
23 025,70

54,2%
54,2%

0,00
0,00

13 775,58
13 775,58

0,0%
0,0%

TOIMINTAKATE

42 500,00

9 250,12

21,8%

TILIKAUDEN TULOS

42 500,00

9 250,12

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

42 500,00

9 250,12

RAHOITUS

TA2022

TOIMINTAKULUT
Muut toimintakulut
Yhteensä

Tot 1-6/2022

Tot-%

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Yhteensä

1 491 200,00
1 491 200,00

745 600,00
745 600,00

50,0%
50,0%

TOIMINTAKATE

1 491 200,00

745 600,00

50,00%

TILIKAUDEN TULOS

1 491 200,00

745 600,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 491 200,00

745 600,00
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Hanketoiminnan toteuma sisältää liiton hankkeiden; Kumaha -hankkeen, KPilmasto -hankkeen sekä hankkeiden valmisteluun ja maksatukseen saatavien
teknisten tukien toteuman. Hanketoiminta ei ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa, muuten kuin omarahoitusosuuksien osalta. Hanketoiminnassa kulut katetaan hankkeiden tuotoilla.
HANKETOIMINTA

TA2022

TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

151 846,33
5 548,17
157 394,50

163 304,63
0,00
163 304,63

107,5%
0,0%
103,8%

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä

94 994,12
18 477,34
0,00
41 597,54
0,00
2 325,50
157 394,50

72 556,86
13 851,42
328,34
4 301,51
610,30
0,00
90 991,75

76,4%
75,0%

TOIMINTAKATE

0,00

72 312,88

TILIKAUDEN TULOS

0,00

72 312,88

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

0,00

72 312,88

Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1–6/2022

Tot 1-6/2022

Tot-%

10,3%
0,0%
57,8%

