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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Pöytäkirja on varmennettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pentti Haimakainen
puheenjohtaja

Satu Kalliokoski
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkolassa 30.4.2021
Jussi Torppa
pöytäkirjantarkastaja

Anne Peltomaa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 4.5.2021
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29.4.2021/§ 1

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 1
Kutsu maakuntavaltuuston kokouskutsu on vähintään 5 päivää
ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava Keski-Pohjanmaan
verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.
Tämän kokouksen kutsu on lähetetty sähköisesti 21.4.2021
kuntayhtymän valtuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen
jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu
sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja
Kalajokilaakso 21.4.2021.
Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (24/36)
valtuutetuista on saapuvilla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:
Halsua
Pärkkä Timo
Hotakainen Petri
Kannus
Orjala Jari
Huuki Ari
Kaustinen
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko
Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta
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Kokkola
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta Johanna
Innanen Sari
Cygnel Hanna
Isotalus Tiina
Orjala Sirpa
Hentelä Raimo
Sillanpää Timo
Peltomaa Anne
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Timonen Marlén
Tofferi Petri
Kruunupyy
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Savolainen Raili
Perho
Kirvesmäki Sarita, läsnä klo 18.00-22.01
Jylhä Pauli
Reisjärvi
Tilli Jouni
Parkkila Katri, läsnä klo 18.00-20.17
Toholampi
Syri Anna-Maija
Peltokangas Janne
Veteli
Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija
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Muut saapuvilla olevat
Kant Esa, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Haapalehto Raimo, maakuntahallituksen jäsen
Harju Ulla-Riitta, maakuntahallituksen jäsen
Lankinen Minna, maakuntahallituksen jäsen
Nurmi-Lehto Anna, maakuntahallituksen jäsen
Pihlajamaa Arto, maakuntahallituksen jäsen
Salo Mauri, maakuntahallituksen jäsen
Erkkilä Esa, tarkastuslautakunnan jäsen
Kanervio Hillevi, tarkastuslautakunnan jäsen
Kautto Marko, tarkastuslautakunnan jäsen
Kalliokoski Satu, vt. hallintopäällikkö, sihteeri
Kaiponen Jyrki, maakuntajohtaja, poissa § 17 käsittelyn ajan
Kopsala Susanne, johdon sihteeri
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 30 maakuntavaltuutettua tai
varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
(30/36).
-----
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 2
Hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajaksi
valitaan kaksi valtuuston jäsentä. Laillisuustietoina pöytäkirjaan
merkitään mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä
merkintä nähtävillä olosta.
Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään
sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle
tiedoksi. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen
pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jolloin
pöytäkirja on asetettu Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuille.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 4.5.2021 kuntayhtymän
verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille.
3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Torpan ja Anne
Peltomaan,
2. hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti,
3. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 4.5.2021
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille,
4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina.
-----
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 3
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, KeskiPohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia keskeisimpiä asioita.
Näitä ovat:

Suomen kestävän kasvun ohjelman edistyminen

Keski-Pohjanmaan koronatilanteen elinkeinoelämään
liittyvien haitallisten vaikutusten vähentäminen

Maakunnan ilmastotyön edistäminen

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi (JTF) KeskiPohjanmaalla

Muut ajankohtaiset asiat
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan
ajankohtaiskatsauksen.
Päätös:
Maakuntavaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 20.4.2021 § 64
Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun
kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään
jo tehtyä ilmoitusta.
Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä liiton internetsivuilla,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai
tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava
rekisteristä ja tietoverkosta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Edellisen kerran sidonnaisuusilmoituksia on käsitelty
tarkastuslautakunnan kokouksessa 5.11.2020. 5.11.202020.4.2021 välillä pyydettyjä sidonnaisuusilmoituksia on 6
kappaletta, yksi on tehnyt ilmoituksen ja tarkastettuja on 12
kappaletta. Tarkastuslautakunta kehottaa täydentämään
puuttuvat ja täydentämistä vaativat sidonnaisuusilmoitukset
31.5.2021 mennessä.
Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 4
Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset.
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Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi yksimielisesti saadut
sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/cf0f857e-bc21-4f44-8678-faac0c6e56e7

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 12/2021
Maakuntavaltuusto 1/2021
5§

Sivu
10

20.4.2021/§ 65
29.4.2021/§ 5

VUODEN 2017 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Maakuntavaltuusto 1/2018
Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 27
Tarkastuslautakunta esittää, että
-24.8.2017 saakka toimineenhallituksen osalta sekä
maakuntajohtajan osalta ei vastuuvapautta toistaiseksi myönnetä
johtuen rakennerahastovarojen välittäjäviranomaisena toimimisen
jatkoon ja myönnettyjen hankevarojen takaisinperintään liittyvistä
seikoista
-hallituksen on annettava viimeistään syksyn 2018
valtuustokokouksessa selvitys välittäjäviranomaistoiminnan
tilanteesta ja vastuuvapauden myöntämistä yllä mainituille
voidaan käsitellä tuolloin uudestaan.
-muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2017
Valtuutettu Marlen Timonen ilmoitti olevansa esteellinen
osallistumaan tili- ja vastuuvapauden käsittelyyn ja päätöksen
tekoon (mkh:n jäsenyys 2015-2017)
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1.hyväksyi määrärahaylityksen,
2. päätti, että tilinkauden alijäämä, 97328,74 euroa kirjataan
edellisten vuosien yli/alijäämätilille,
3. vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä
4. myönsi
-tili- ja vastuuvapauden 25.8.2017 aloittaneelle
maakuntahallitukselle vuoden 2017 osalta
-24.8.2017 saakka toimineelle hallitukselle sekä
maakuntajohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta toistaiseksi
rakennerahastovarojen välittäjäviranomaisena toimimisen jatkoon
ja myönnettyjen hankevarojen takaisinperintään liittyvistä
seikoista johtuen.
Valtuusto yksimielisesti päätti, että hallituksen on annettava
viimeistään syksyn 2018 valtuuston kokouksessa selvitys
välittäjäviranomaistoiminnan tilanteesta ja vastuuvapauden
myöntämistä yllä mainituille voidaan käsitellä tuolloin uudestaan.
-----
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Tarkastuslautakunta 20.4.2021 § 65
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto myöntää
vastuuvapauden Keski-Pohjanmaan liiton 24.8.2017 saakka
toimineille hallituksen jäsenille ja maakuntajohtajalle tilikaudelta
1.1. - 31.12.2017.
Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastaja oli vuoden 2017
tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt harkintavallan käyttöön
liittyvän asian osalta, ettei tilintarkastaja ota kantaa siihen, että
voidaanko liiton maakuntahallituksen, jonka toimikausi päättyi
24.8.2017, jäsenille ja maakuntajohtajalle myöntää vastuuvapaus.
Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto päätti 26.4.2018 § 5
kokouksessaan, ettei myönnä vastuuvapautta toistaiseksi
rakennerahastovarojen välittäjäviranomaisena toimisen jatkoon ja
myönnettyjen hakevarojen takaisinperintään liittyvistä seikoista
johtuen 24.8.2017 saakka toimineelle hallitukselle ja
maakuntajohtajalle vuoden 2017 osalta. Lisäksi valtuusto
yksimielisesti päätti, että hallituksen on annettava viimeistään
syksyn 2018 valtuuston kokouksessa selvitys
välittäjäviranomaistoiminnan tilanteesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä voidaan käsitellä tuolloin uudestaan.
Vastuuvapauden epäämisen jälkeen on yleensä harkittava lähinnä
sitä, esitetäänkö tilivelvolliselle vaateita. Näitä voivat olla esim.
korvausvaatimus tai rikossyyte. Vuoden 2017 jälkeen ei ole
ilmennyt perustetta ryhtyä toimiin vaateiden esittämiseksi.
Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan vuodelta 2019
toteaa, että työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 4.12.2018
päättänyt lopettaa neuvottelumenettelyn, koska liitto on suorittanut
neuvottelumenettelyn aikana edellytetyt toimenpiteet
asianmukaisesti sekä liiton toiminta on tilikaudelta 2019 voinut
tältä osin jatkua normaalina toimintana.
Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan vuodelta 2019
toteaa, että TEMin suorittaman valvontakäynnin perusteella KeskiPohjanmaan liitto on perinyt rakennerahastosta myönnettyjä tukia
takaisin ja näistä päätöksistä on hanketoimittajat valittaneet.
Valitukset on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa loppuun
30.12.2020 mennessä. Päätökset ovat saaneet lainvoiman eikä
niiden osalta aiheudu liitolle korvattavaa.
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Vaasan hallinto-oikeuden päätökset:
Antopäivä

Päätösnro Diaarinumero

Asia

Muutoksenhakija

01.09.2020 20/0449/4 00925/18/7402 Euroopan
aluekehitysrahaston
osarahoittama projektin
takaisinperintää koskeva
valistus

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

01.09.2020 20/0451/4 00932/18/7402 Euroopan
aluekehitysrahaston
osarahoittama projektin
takaisinperintää koskeva
valistus

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

01.09.2020 20/0450/4 00926/18/7402 Euroopan
aluekehitysrahaston
osarahoittama projektin
takaisinperintää koskeva
valistus

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

30.12.2020 20/0665/4 00927/18/7402 SmartHome 4E, A70045 Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius
30.12.2020 20/0674/4 00880/18/7402

METALREC, A70779

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

30.12.2020 20/0669/4 00930/18/7402 LIOT, A70781,
Jyväskylän

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

30.12.2020 20/0688/4 00929/18/7402 LIAK, A70780

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

30.12.2020 20/0676/4 00882/18/7402 Älykäs automaatio ja
Centriateollinen internet, A70139 ammattikorkeakoulu
Oy
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30.12.2020 20/0673/4 00879/18/7402 LINE, A71949,

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

30.12.2020 20/0672/4 00878/18/7402 Myynnin foorumi, A70630 Centria
ammattikorkeakoulu
Oy
30.12.2020 20/0675/4 00881/18/7402 XNet, A71235

Centriaammattikorkeakoulu
Oy

30.12.2020 20/0671/4 00931/18/7402 Biojalostuksen arvoketjut, Jyväskylän
A71029
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius
30.12.2020 20/0667/4 00928/18/7402 Biolaakso II, A70692

Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan
yliopistokeskus
Chydenius

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä esitettyjen
tietojen perusteella Keski-Pohjanmaan liiton 24.8.2017 saakka
toimineelle hallitukselle ja maakuntajohtajalle voidaan myöntää
vastuuvapaus vuodelta 2017, koska liitolle ei ole aiheutunut
korvausvelvollisuutta tehtyjen valitusten johdosta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto myöntää
vastuuvapauden Keski-Pohjanmaan liiton 24.8.2017 saakka
toimineille hallituksen jäsenille ja maakuntajohtajalle tilikaudelta
1.1. - 31.12.2017.
Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 5
Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto myöntää vastuuvapauden Keski-Pohjanmaan
liiton 24.8.2017 saakka toimineille hallituksen jäsenille ja
maakuntajohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.
Päätös:
Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
----Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020

Tarkastuslautakunta 20.4.2021 § 66
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava
valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja
asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat
havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida
kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä
kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä,
joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja
siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään
tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastusyhteisö TALVEA
Julkishallinnon Palvelut Oy on antanut 20.4.2020
tilintarkastuskertomuksen vuoden 2020 tilintarkastuksesta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen KeskiPohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta käsittelee pykälän, kun
tilintarkastuskertomus on annettu.
--Marko Kautto saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 8.55
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Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 6
Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunnan muutettu esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta käsitteli 28.4.2021
kokouksessaan tilintarkastuskertomuksen.
Päätös:
Maakuntavaltuusto hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.
-----
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VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 20.4.2021 § 68
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan
arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein
lähde on kuntayhtymän tilinpäätös ja erityisesti siihen sisältyvä
talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus sekä
henkilöstötilinpäätös.
Arviointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös
tilikauden aikana suoritetut lautakunnan arviointisuunnitelman
mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset ja näiden tilaisuuksien
yhteydessä käydyt keskustelut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan
arviointikertomuksen ja päättää esittää sen maakuntavaltuustolle
käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan
arviointikertomuksen ja päättää esittää sen maakuntavaltuustolle
käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.
--Marko Paasovaara poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
10.01.
Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 7
Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto käsittelee arviointikertomuksen
vuodelta 2020.
Valtuutettu Hanna Cygnelin esitys:
Maakuntavaltuusto päättää, että maakuntahallitus antaa
valtuustolle arviointikertomuksesta vastineet ja kommentit
arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämiskohteisiin ja
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/cf0f857e-bc21-4f44-8678-faac0c6e56e7

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 12/2021
Maakuntavaltuusto 1/2021

Sivu
17

20.4.2021/§ 68
29.4.2021/§ 7

esitettyihin kysymyksiin syksyn valtuustoon 2021 mennessä.
Valtuutettu Marlén Timonen kannatti esitystä.
Suoritettiin äänestys.
Äänestyksen tulos:
Tarkastuslautakunnan esitys
Hanna Cygnelin esitys
Tyhjä
Ei vastausta

24 ääntä
3 ääntä
1 ääni
2

Tarkastuslautakunnan esitystä ei muutettu.
Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2020
tiedoksi.
-----
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 22.3.2021 § 27
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 28.11.2019 vuosien 2020-2022
talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 toiminnalliset
tavoitteet, vuoden 2020 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoimi ja
hanketoiminta.
Vuoden 2020 talousarviosuunnitelma:
- Toimintatuotot
1 637 575 euroa
- Toimintakulut
1 637 575 euroa
Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
- Kuntien jäsenmaksut
1 491 200 euroa
- Tuet ja avustukset
97 625 euroa
- Muut toimintatuotot
48 750 euroa
Talousarviossa toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Liiton lakisääteinen toiminta 1 134 900 euroa
- Liiton muu kehittämistoimi
392 360 euroa
- Hankkeet
110 315 euroa
Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

544 975 euroa
1 092 600 euroa
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TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2020
Toimintatuotot 1 623 356 euroa, josta
- Kuntaosuudet
1 491 200 euroa / 92 %
- Tuet ja avustukset
85 707 euroa / 5 %
- Muut tuotot
46 448 euroa / 3 %
Toimintakulut
Rahoitustuotot ja -kulut

1 332 500 euroa
1 745 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Lakisääteinen toiminta
909 639 € / 68 %
- Muu kehittämistoimi
250 629 € / 19 %
- Hallinto
87 305 € / 7 %
- Hankkeet
84 927 € / 6 %
Toimintamäärärahojen toteuma
Henkilöstökulujen toteuma

365 065 euroa
967 435 euroa

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 289 111,10 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 478 015,92 euroa. Peruspääoma 31.12.2020 oli
439 820,39 euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden
aikana.
Tasekirja 2020, joka sisältää toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen on erillisenä liitteenä.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vt.
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Jäsen Marlén Timonen liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn
aikana klo 9.52.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
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1. esittää, että vuoden 2020 tilikauden tulos/ylijäämä
289 111,10 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
2. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
5. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä
tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1.-5. yksimielisesti.
----Tarkastuslautakunta 20.4.2021 § 67
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2020
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
Päätös:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2020
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 8
Maakuntavaltuuston käsittelyn pohjana ovat maakuntahallituksen
22.3.2021 § 27 päätös sekä tarkastuslautakunnan 20.4.2021 § 67
päätös.
Valtuutettu Katri Parkkila poistui pykälän käsittelyn aikana klo
20.17.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto
1. käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
2. päättää, että vuoden 2020 tilikauden tulos / ylijäämä
289 111,10 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.
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Tarkastuslautakunnan esitys:
Maakuntavaltuusto
3. vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2020
4. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2020.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. hyväksyi toimintakertomuksen,
2. päätti, että vuoden 2020 tilikauden tulos / ylijäämä 289 111,10
euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,
3. vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen,
4. myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
-----
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HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2020

Maakuntahallitus 22.3.2021 § 28
Vuoden 2020 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kokonaisnäkemyksen Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstövoimavarojen
tilanteesta, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja
suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian
painopistealueille organisaation eri tasoilla.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2020 lopussa KeskiPohjanmaan liiton palvelussuhteiden määrä oli 17, joka oli sama
kuin vuoden 2019 lopussa. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä
oli 14 (82 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 3 (18
%). Liiton henkilöstöstä naisia oli 12 ja miehiä 5.
Vuoden 2020 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen
koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä
palkkauskustannuksia) käytettiin noin 4 339 euroa. Osaamisen
kehittämiseen käytettiin 0,5 % koko Keski-Pohjanmaan liiton
henkilöstömenoista. Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2020
yhteensä 123 työpäivää (7,6 pvää/hlö), mikä oli 45 päivää
vähemmän kuin vuonna 2019 ja selkeästi alle kunta-alan
keskiarvon (n. 16,5 pvää/hlö).
Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2020 yhteensä 820 195
euroa, jossa on vähennystä 7,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä
kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilöstöetuuksiin 2 109 euroa.
Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin KT:n henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty
myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on annettu henkilökunnalle tiedoksi 11.3.2021 ja se on
käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton
henkilöstökokouksessa 15.3.2021.
Henkilöstöraportti on lähetetty esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa vt. hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2020 ja
lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
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Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 9
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton
henkilöstöraportin vuodelta 2020.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi henkilöstöraportin
vuodelta 2020 tiedoksi.
-----
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KESKI-POHJANMAAN LIITON KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTAMINEN

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 24
Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi pääomalainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Perustettu yhtiö
myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 pääomalainan,
joka on kertaluonteinen ja uudistettujen velkakirjaehtojen mukaan
erääntyy maksettavaksi 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole
ollut muuta sijoitustoimintaa.
Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.
Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa
vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä
tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos
koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen
mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on
252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.
Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on
todettu vaihtoehdot
1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen
31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.
2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin
osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei
käynnisty.
4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi
kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.
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Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa asian
tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun
lisäselvitysten hankkimista varten. Asiaa käsitellään seuraavassa
kokouksessa, 16.4.2018.
Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksen teon jälkeen, klo 10.30.
Maakuntahallitus 16.4.2018 § 31
Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi antolainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Velkakirja
Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest Oy:n välillä on
allekirjoitettu 22.12.2000. KP-Cobra Invest Oy myönsi kaivosyhtiö
Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 (27.12.2000) pääomalainan, joka oli
kertaluonteinen ja erääntyi maksettavaksi 31.12.2007.
Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003, 20.12.2010 sekä
18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu velkakirja on
voimassa 31.12.2020 saakka.
KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa.
Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.
Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa
vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä
tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos
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koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen
mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on
252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.
Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on
todettu vaihtoehdot:
5. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen
31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.
6. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
7. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin
osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei
käynnisty.
8. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi
kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.
Vaihtoehto 1. ei toteudu koska Kalvinit Oy ei ole halukas
maksamaan pääomalainaa takaisin.
Vaihtoehto 2 osalta on voimassa oleva velkakirja.
Vaihtoehto 3 ei toteudu; KP-Cobra Invest Oy:n yhtiökokous
27.3.2018 päätti pyytää Kalvinit Oy/Endomines Oy:tä maksamaan
pääomalainan takaisin.
Vaihtoehto 4 tarkoittaisi pääomalainan vaihtamista
kaivosoikeuksiin. Kalvinit Oy:llä on hallussaan Koivu nimistä tilaa
koskeva kaivospiiri. Kaivospiiriä koskeva maanmittaustoimitus on
kesken. TUKES:n ja Maanmittauslaitoksen kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että
pääomalainan vaihtaminen kaivosoikeuksiin johtaisi
maanmittaustoimituksen loppuunsaattamiseen. Tämän jälkeen
kaivospiirin haltijalle tulisi maksettavaksi korvaukset
maanomistajille sekä kaivospiirimaksu 50 euroa hehtaarilta
vuodessa. Koivun kaivospiiri on 925 hehtaaria eli vuosittainen
kaivospiirimaksu olisi noin 45000 euroa.
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Asia on käsitelty Keski-Pohjanmaan liiton kuntajohdon
kokouksessa 3.4.2018. Liiton antolainan ja Cobran lainasaamisen
maksamisesta v. 2018-2019 on käynnissä neuvottelut Kalvinit
Oy:n ja sen emoyhtiön Endomines Oy:n välillä.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallituksen varapuheenjohtaja
Esa Kant poistuivat esteellisenä kokouksesta päätöksen teon
ajaksi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee selvityksen tiedoksi,
2. saattaa asian maakuntavaltuustolle tiedoksi ja
3. KP-Kobra Invest jatkaa neuvotteluja Kalvinit Oy:n/Endomines
Oy:n kanssa pääomalainan takaisinmaksamisesta. Tilanteesta
raportoidaan kesäkuussa maakuntahallitukselle.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.4.2018 § 8
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja maakuntahallituksen
puheenjohtaja Antti Mäkelä esittelivät asiaa.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi hallituksen puheenjohtaja
Antti Mäkelän suullisen selvityksen liiton työhyvinvointitilanteesta.
---
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Maakuntahallitus 29.10.2018 § 112
Neuvottelussa 7.8.2018 läsnä olivat maakuntahallituksen
puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja ja KP-Cobra Invest Oy:n
toimitusjohtaja. Neuvottelun tulos oli sama kuin 1.3 käydyn
neuvottelun. Endomines ei ole valmis maksamaan pääomalainaa
takaisin. Laina-ajan loppuessa todennäköisin vaihtoehto on, että
Endomines Oy ajaa Kalvinit Oy:n konkurssiin.
Eri vaihtoehtojen vaikutuksesta on keskusteltu KP-Cobra Invest
Oy:n tilintarkastajan BDO:n kanssa. BDO:n lausunnon mukaan
” Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksessä on
taseeseen merkittynä tuo edellä mainittu 252 281,89 euron
suuruinen lainasaaminen KP Cobra lnvest Oy:ltä.
Velkakirjan ehtojen mukaan Laina erääntyy takaisin
maksettavaksi 31.12.2020.Liiton taseessa olevaa lainasaamista ei
voida tämänhetkisten tietojen perusteella katsoa epävarmaksi
saatavaksi, joka tulisi alaskirjata kuluksi tilinpäätöksessä.
Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhtiö KP Cobra lnvest Oy (liiton
omistus 100 %) on myös jatkanut myöntämänsä pääoma lainan
takaisinmaksua vuoden 2020 loppuun saakka.
Keski-Pohjanmaan liiton tulee antaa konserniin kuuluvalle
tytäryhtiölle omistajaohjausta sen myöntämän pääomaehtoisen
lainan käsittelystä ja liitolta saamansa lainan takaisinmaksusta.”
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle,
2. päättää pyytää asiasta lausunnon Kirjanpitolautakunnalta
(KILA).
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KP-Copra Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Kant, jäsen
Seppo Tastula ja varajäsen Raimo Haapalehto poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Maakuntahallitus 15.2.2021 § 18
KP-Cobra Invest Oy:n osakepääoman omistaa KeskiPohjanmaan liitto. Velkakirja Keski-Pohjanmaan liiton ja KPCobra Invest Oy:n välillä on allekirjoitettu 22.12.2000. KP-Cobra
Invest Oy myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000
(27.12.2000) pääomalainan, joka oli kertaluonteinen ja erääntyi
maksettavaksi 31.12.2007. Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003,
20.12.2010 sekä 18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu
velkakirja on voimassa 31.12.2020 saakka.
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää
omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet
ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät
sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja
valvotaan. Valtuuston linjaamat periaatteet ohjaavat
konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön
toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin
kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä kuin laajemminkin
osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoimintaorganisaatioissa ja
kunnan sopimussuhteissa. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto
ei ole asettanut ehtoja velan takaisinmaksujärjestelyille.
Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Sopimusoikeuden lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä.
Yksipuolinen sopimusvelvoitteista vetäytyminen on
lähtökohtaisesti sopimusrikkomus, ja sopimusta rikkonut osapuoli
on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa
vahingon. Ylivoimainen este (force majeure) voi kuitenkin
mahdollistaa sopimusehtojen noudattamatta jättämisen tai
lieventää noudattamatta jättämisen seurauksia.
Sopijakumppaneilla voi myös olla tarvetta sopia
sopimusmuutoksista.
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KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 27.10.2020 päivätyllä
kirjeellä vaatimuksensa myöntämänsä pääomalainan
takaisinmaksusta korkoineen pääomalainasta laaditun velkakirjan
ehtojen mukaisesti.
Kalvinit Oy ei ole reagoinut KP-Cobra Invest Oy:n asettamaan
vaatimukseen millään lailla.
Kalvinit Oy ei maksanut KP-Cobra Invest Oy:n sille antamaa
pääomalainaa lainasta laaditun velkakirjan mukaisesti viimeistään
31.12.2020 kuluessa.
KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 28.01.2020 päivätyllä
kirjeellä maksumuistutuksen maksamattomasta pääomalainasta
korkoineen ja viivästyskorkeineen (8 %). Takaisinmaksun
määräaika umpeutuu 15.2.2021.
Asiasta on käyty neuvotteluja Kalvinit Oy:n emoyhtiön Endomines
Oy:n edustajan kanssa 23.11.2020 ja 1.2.2021. Endomines Oy:n
edustaja talouspäällikkö Marcus Ahlström on 4.2.2021 ilmoittanut
Endomines Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa käymänsä
keskustelun perusteella, että maksusopimusjärjestely on
Endomines Oy:n puolesta ok.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Jäsenet Raimo Haapalehto, Seppo Tastula, Esa Kant ja Mauri
Salo ilmoittivat esteellisyytensä (edustusjäävi) ja poistuivat asian
käsittelyn ajaksi klo 10.37-10.50
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. Päättää, että pääomalainan takaisinpalauttamiseksi siirrytään
maksusopimusjärjestelyyn, mikäli velallinen osoittaa velan
takaisinmaksulle halukkuutta.
2. Päättää, että mikäli velallinen ei osoita halukkuutta
maksusopimusjärjestelyyn taikka sopimusjärjestelyjä ei kyetä
saattamaan päätökseen, ryhdytään velan takaisin perintää
koskeviin oikeudellisiin järjestelyihin.
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3. Oikeuttaa maakuntajohtajan valmistelemaan jatkotoimenpiteet
pääomalainan takaisinpalauttamiseksi
maksusopimusjärjestelyin tilikauden 2021 aikana.
4. Oikeuttaa maakuntajohtajan tarvittaessa ryhtymään
oikeudellisiin toimenpiteisiin pääomalainan
takaisinpalauttamiseksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-4 yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 19.4.2021 § 45
KP-Cobra Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välinen pääomalainan
takaisinmaksua koskeva maksusopimus allekirjoitettiin 1.3.2021.
Maksusopimuksen mukaan Endomines AB (Kalvinit Oy:n
emoyhtiö) palauttaa KP-Cobra Invest Oy:lle pääomalainan
pääoman korkoineen ja viivästyskorkoineen tilikauden 2021
aikana.
Endomines AB palauttaa pääomalainan korkoineen tilikauden
2021 loppuun mennessä KP-Cobra Invest Oy:lle.
KP-Cobra Invest Oy palauttaa Keski-Pohjanmaan liiton ja KPCobra Invest Oy:n välisen lainasopimuksen perusteella
lainapääoman Keski-Pohjanmaan liitolle. KP-Cobra Invest Oy
jakaa pääomalainasta saadun korkotuoton osinkoina KeskiPohjanmaan liitolle.
Keski-Pohjanmaan liitossa on selvitetty eri vaihtoehtoja varojen
käytöstä niiden palauduttua Keski-Pohjanmaan liitolle. Vuonna
2000 jäsenkuntien Keski-Pohjanmaan liitolle antama avustus on
kunnissa kirjattu avustuksena kuntien tuloslaskelman
toimintakuluihin. Siten takaisinmaksuvelvoitetta kunnille ei ole.
Kuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen ja sieltä saadun
ohjeistuksen sekä tilintarkastusyhteisö Talvealta saadun
lausunnon perusteella kehittämisrahaston perustaminen nähdään
olevan käytännöllisin vaihtoehto Keski-Pohjanmaan liiton
ylijäämien käsittelyyn. Kehittämisrahaston alkupääomaksi
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siirretään KP-Cobra Invest Oy:ltä palautuvaa lainapääomaa ja
osinkoja vastaava määrä.
Kuntalaissa ei säädetä pakollisista rahastoista. Kunnalla /
kuntayhtymällä voi kuitenkin olla käyttötarkoitukseltaan
rajattua rahastoluonteista pääomaa, jota voidaan kartuttaa
tuloslaskelman kautta. Rahaston säännöistä ei ole kuntalaissa
säännöksiä. Rahaston hallinnoinnin selkeys edellyttää yleensä
kuitenkin sääntöjä, joissa määrätään rahaston kartuttamisen,
käytön ja varojen hoidon periaatteet.
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut esityksen kehittämisrahaston perustamisesta, jonka tarkoituksena on kehittää ja
edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Keski-Pohjanmaan
liiton strategisia tavoitteita ja toimintaa Keski-Pohjanmaan liiton
perussopimuksen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien
toteuttamiseksi sekä varautua vastaisiin menetyksiin. KeskiPohjanmaan liiton perussopimuksen 26 §:n mukaan muun kuin
sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöistä
päättää yhtymävaltuusto.
Rahaston säännöt ovat esitetty esityslistan ohessa jaettavassa
liitteessä.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan
liitolle,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston
säännöt,
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään
tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon
ja sääntöihin.
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Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan
liitolle,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston
säännöt.
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään
tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon
ja sääntöihin.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 10
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan
liitolle,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston
säännöt.
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään
tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon
ja sääntöihin.
Valtuutettu Timo Sillanpään esitys:
Maakuntavaltuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun ja hallitus
pyytää jäsenkunnilta virkavalmisteluun perustuvan virallisen
kirjallisen kannanoton KP-Cobra Invest Oy:ltä saatavien varojen
käyttämisestä. Valtuutettu Marlén Timonen kannatti esitystä.
Suoritettiin äänestys.
Äänestyksen tulos:
Maakuntahallituksen esitys
Timo Sillanpään esitys

19 ääntä
9 ääntä

Asiasta jatkettiin keskustelua, jonka aikana valtuutettu Timo
Sillanpää teki uuden esityksen.
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Valtuutettu Timo Sillanpään uusi esitys:
Maakuntavaltuusto ei perusta kehittämisrahastoa KeskiPohjanmaan liitolle. Marko Kulpakko kannatti esitystä.
Suoritettiin äänestys.
Äänestyksen tulos:
Maakuntahallituksen esitys
Timo Sillanpään uusi esitys

27 ääntä
2 ääntä

Maakuntahallituksen esitystä ei muutettu.
Päätös:
Maakuntavaltuusto
1. päätti perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan liitolle,
2. hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt,
3. päätti oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään
tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon
ja sääntöihin.
-----
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22.3.2021/§ 30
29.4.2021/§ 11

VALTUUSTOALOITTEET

Maakuntahallitus 22.3.2021 § 30
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 12 luvun 93 §:n 3
momentin mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Maakuntavaltuustolle ei ole vuoden 2020 aikana jätetty yhtään
valtuustoaloitetta.
Lisätietoja asiasta antaa vt. hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei
vuoden 2020 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 11
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, ettei vuoden 2020 aikana
ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi, ettei vuoden
2020 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/cf0f857e-bc21-4f44-8678-faac0c6e56e7

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntavaltuusto 2/2020
Maakuntahallitus 12/2020
Maakuntavaltuusto 1/2021
12 §

Sivu
36

26.11.2020/§ 20
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KESKI-POHJANMAAN LIITON RAKENNERAHASTOTOIMINNAN
PARANTAMISEN SEURANTA

Maakuntavaltuusto 26.11.2020 § 20
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suoritettiin
Keski-Pohjanmaan liittoon toukokuussa 2018 alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen tarkastus. Tarkastuksen
tulosten perusteella Keski-Pohjanmaan liitolle laadittiin elokuussa
2018 erillinen rakennerahastotehtävien, rakennerahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamissuunnitelma
vuosille 2018–2020.
Valtionvarainministeriön 10.1.2020 Keski-Pohjanmaan liittoon
tekemän seurantatarkastuskäynnin ja siitä saadun tarkastusraportin perusteella Keski-Pohjanmaan liitto täyttää välittävänä
toimielimenä toimimisen keskeiset vaatimukset.
Hyvän hallinnon periaatteet on sisäistetty liiton rakennerahastotoiminnassa ja niiden noudattaminen ja edelleen kehittäminen on
osa Keski-Pohjanmaan liiton normaalia hallintoa. Toiminnan
kehittämistä jatketaan edelleen säännöllisesti kokoontuvassa
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastoryhmässä.
Asiasta laadittu raportti on toimitettu maakuntavaltuuston jäsenille
erillisenä liitteenä.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan parantamisesta laaditun selvityksen tiedoksi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan muutettu esitys:
Maakuntavaltuusto on 11.6.2020 kokouksen §6:n kohdassa 2.
päättänyt, että toiminnan parantamisen suunnitelman
seurannasta pyydetään maakuntahallituksen selvitys syksyn 2020
maakuntavaltuuston kokoukseen.
Maakuntavaltuusto merkitsee vastauksena edellä mainittuun
pyyntöön liitteenä olevan 18.11.2020 päivätyn (”KeskiPohjanmaan liiton rakennerahasto-toiminnan kehittäminen sekä
rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
hallinnoinnin parantamisen seuranta”) selvityksen tiedoksi.
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Valtuutettu Marlén Timonen esitti, että asia palautetaan
maakuntahallituksen käsittelyyn. Valtuutetut Raimo Märsylä ja
Hanna Cygnel kannattivat esitystä.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian
maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
----Maakuntahallitus 14.12.2020 § 128
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan parantamisesta laaditun selvityksen tiedoksi ja
päättää antaa selvityksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 12
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan parantamisesta laaditun selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastotoiminnan parantamisesta laaditun selvityksen
tiedoksi.
-----
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KESKI-POHJANMAAN LIITON PARANTAMISSUUNNITELMAN
LOPPURAPORTTI

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 13
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suoritettiin
Keski-Pohjanmaan liittoon toukokuussa 2018 alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen tarkastus.
Tarkastuksen tulosten perusteella Keski-Pohjanmaan liitolle
laadittiin elokuussa 2018 erillinen rakennerahastotehtävien,
rakennerahasto-hankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin
parantamissuunnitelma vuosille 2018–2020.
Keski-Pohjanmaan liiton laatimassa loppuraportissa käsitellään
laaditun ja maakuntahallituksen hyväksymän
parantamissuunnitelman toimeenpanon edistymistä ja tuloksia.
Loppuraportti on tarkoitus toimittaa jakeluna työ- ja
elinkeinoministeriölle ja valtionvarainministeriölle sekä tiedoksi
maakuntavaltuustolle.
Loppuraportti on lähetetty maakuntahallituksen esityslistan
liitteenä.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastotoiminnan kehittämisen sekä
rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
hallinnon parantamissuunnitelman loppuraportin.
2. päättää antaa loppuraportin jakeluna työ- ja
elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle (controllertoiminto) sekä tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----
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Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 13
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton
parantamissuunnitelman loppuraportin tiedoksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi Keski-Pohjanmaan liiton
parantamissuunnitelman loppuraportin tiedoksi.
-----
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KESKI-POHJANMAA – EDUNVALVONTATAVOITTEET 2021 – 2022,
”VAHVA MAAKUNTA KESKELLÄ KASVUVYÖHYKETTÄ”

Maakuntahallitus 14.12.2020 § 129
Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu
monipuolisen kasvun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen.
Maakunnan kehittämisen keskeinen missio ja tavoitetila on
”Vahva maakunta keskellä kasvuvyöhykettä”.
Keski-Pohjanmaan maakunta on vahvasti riippuvainen koko
alueen vetovoimasta ja pitovoimasta. Kasvua ja elinvoimaa
maakuntaan luovat uudistumiskykyinen, innovatiivinen ja
vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja
kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina
keskuskaupunki Kokkola, Kokkolan alueen suurteollisuus sekä
koko maakunnan elinvoimainen maatalous.
Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka
ovat osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavina
toimintoina ovat maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima, jotka
ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia jokaisessa
kolmessa avaintekijässä.
Keski-Pohjanmaan maakunnan menestyksen kasvattaminen ja
kilpailukyvyn lisääminen on edunvalvonnan tavoitteena.
Vaikuttamisen ja edunvalvonnan kohteina ovat mm. valtion
talousarvio, lainsäädäntö sekä valtionhallinnon eri ohjelmat ja
suunnitelmat. EU-edunvalvontaa toteutetaan Itä- ja PohjoisSuomen yhteisen EU-toimiston toimesta ja avustamana.
Edunvalvonnalla tulee erityisesti pyrkiä hankkimaan rahoitusta
hankkeisiin, jotka vahvistavat maakunnan osaamista ja
vetovoimaa, sekä parantavat liikkuvuutta niin maakunnasta
ulospäin kuin maakunnan sisälläkin.
Edunvalvonnan tavoitteiden toteutuminen vaatii usein
monivuotista ja laajaa yhteistyötä. Vaikuttamistyötä tehdään
yhdessä maakunnan kuntien, yritysten, kouluttajien,
tutkimuslaitosten, valtionhallinnon edustajien ja vaalipiirin
kansanedustajien kanssa.
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Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi 16.12.2019
edunvalvontatavoitteet vuosille 2020-2021. Tavoitteiden
toteutumiseksi on tehty onnistunutta vaikuttamistyötä laajalla
rintamalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuosille 2020-2021
hyväksytyssä edunvalvontasuunnitelmassa jatkettiin vahvaa,
maakunnan menestykseen tähtäävää informaation jakamista
kohdennettuna keskeisimpiin valtakunnallisiin ja alueellisiin
päättäjiin ja tahoihin. Vuosien 2020-2021 edunvalvontatyössä
korostuivat maakunnan tulevan kauden 2021-2027 koheesio- ja
maatalousrahoituksen saannon turvaaminen, kuntien kehittämistä
ja elinvoimaisuutta parantavien edunvalvontatoimenpiteiden
toteuttaminen sekä alueellinen suunnittelu koronakriisin
taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen.
Edunvalvontasuunnitelmassa esitetyt maakunnan edunvalvontatavoitteet on käsitelty kuntajohtajien kokouksessa 3.12.2020.
Suunnitelma on lähetetty aiemmin esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy esitetyt Keski-Pohjanmaan
maakunnan edunvalvontatavoitteet toteutettavaksi vuosille 20212022.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyt Keski-Pohjanmaan maakunnan
edunvalvontatavoitteet toteutettavaksi vuosille 2021-2022,
2. päättää antaa esitetyt Keski-Pohjanmaan maakunnan
edunvalvontatavoitteet vuosille 2021-2022 tiedoksi
maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen kohdat 1-2
yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 14
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan
edunvalvontatavoitteet vuosille 2021-2022 tiedoksi.
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Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi Keski-Pohjanmaan
maakunnan edunvalvontatavoitteet vuosille 2021-2022 tiedoksi.
-----
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KESKI-POHJANMAAN LIITON MATKAILUSTRATEGIA

Maakuntahallitus 14.12.2020 § 126
Keski-Pohjanmaan matkailustrategian tavoitteena on tarkentaa
sekä täydentää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa
asetettuja matkailun ja kulttuuritoimialojen kehittämistavoitteita.
Strategia tukee Keski-Pohjanmaan matkailukentän
organisoitumista ja pitkäjänteistä tulevaisuuden suunnittelua.
Matkailustrategia on jatkumoa maakunnan vetovoimastrategialle
ja sillä pyritään vahvistamaan vetovoimastrategian asettamia,
matkailullisia tavoitteita.
Strategian valmistelu alkoi keväällä 2020 yhteistapaamisella
Pohjanmaan kauppakamarin palveluvaliokunnan jäsenten kanssa.
Näkemyksiä strategian painopisteisiin saatiin mm. maakunnasta
muutamien verkkotapaamisten ja luontoon siirrettyjen
palavereiden kautta. Tämän lisäksi prosessin aikana haastateltiin
muita maakuntien liittoja heidän kokemuksistaan matkailustrategiakehityksestä. COVID-19 -pandemian takia ajatukset
työpajoista ja tapaamisista jäivät toteutumatta, ja strategian
tavoitteeksi vahvistui kentän organisoituminen.
Päätiedonhankitaväyläksi muodostui verkkokysely, joka
suunnattiin kunnille, matkailuyrityksille (mm. Keski-Pohjanmaan
yrittäjien, Pohjanmaan kauppakamarin ja maakunnan eri
aluekehitysorganisaatioiden kautta) sekä kolmannelle sektorille.
Matkailustrategialuonnoksesta käytiin lausuntokierros 10.24.11.2020. Lausuntokierroksella saatiin yhteensä 12 lausuntoa
eri organisaatioilta. Lausuntokierrokselta nousseisiin haasteisiin
esitetyt ratkaisut näkyvät aiemmin esityslistan mukana lähetetyssä
liitteessä.
Tärkeäksi koettuja teemoja:
- yhteistyö myös yli maakunnan rajojen
- kaikkien osapuolien huomiointi (yksityinen/julkinen sektori –
jäsenkunnat ja osajäsenkunnat)
- kestävän kehityksen laajuus
- tulevan infrastruktuurikehityksen huomiointi
Matkailustrategian perusteella tullaan vuoden 2021 aikana
laatimaan toimenpideohjelma sekä aloittamaan strategian
toteutus, yhteistyössä alan toimijoiden sekä kuntien ja kolmannen
sektorin edustajien kanssa.
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14.12.2020/§ 126
29.4.2021/§ 15

Keski-Pohjanmaan matkailustrategia on käsitelty kuntajohdon
kokouksessa 3.12.2020.
Lisätietoja antaa suunnittelija Johannes Aalto.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy matkailustrategian toteutettavaksi.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy matkailustrategian toteutettavaksi,
2. päättää antaa matkailustrategian tiedoksi
maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen kohdat 1-2
yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 15
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee Keski-Pohjanmaan liiton
matkailustrategian tiedoksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi Keski-Pohjanmaan liiton
matkailustrategian tiedoksi.
-----
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28.12.2020/§ 142
15.2.2021/§ 19
29.4.2021/§ 16

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2021-2024

Maakuntahallitus 28.12.2020 § 142
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 133 §:n mukaan
maakuntavaltuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista
suoritettavista kokouspalkkioista vaalikausittain etukäteen.
Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen
säännösten mukaisesti asetetun toimielimien sellaista kokousta,
joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta
laaditaan pöytäkirja.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle
maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
maksetaan osallistumisesta maakuntahallituksen kokouksiin sama
palkkio kuin maakuntahallituksen jäsenille.
Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle
maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio
kuin maakuntavaltuuston jäsenille.
Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen
kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama
palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan
luottamushenkilöille lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä
jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei
kuitenkaan enää kokoukseen kestettyä yli kuusi tuntia.
Nykyinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten
kokouspalkkio on 100 euroa ja muiden liiton toimielinten jäsenten
kokouspalkkio 70 euroa.
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä
maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen
puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.
Valtuustokaudella 2017-2020 maakuntavaltuuston puheenjohtajan
vuosipalkkio on 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan
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2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 1 000 euroa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi
100 euroa ja
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa
sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500
euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 1 000 euroa.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi
130 euroa,
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 100
euroa,
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000
euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 2 000 euroa sekä
4. maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat, enintään kolme
kpl:tta, vuosipalkkioksi 1 000 euroa/varapuheenjohtaja.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-4 yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 15.2.2021 § 19
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 135 §:n mukaan:
”Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä
maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen
puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.”
Tämän perusteella maakuntahallituksen 28.12.2020 tekemää
päätöksen § 142 tulee oikaista hallintosäännön 135 §:tä johtuen.
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Jäsen Ulla-Riitta Harju oli poissa asian käsittelyn ja päätöksen
ajan.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi
130 euroa,
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa
sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000
euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 2 000 euroa.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 16
Jäsen Sarita Kirvesmäki poistui asian käsittelyn aikana klo 22.01.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto hyväksyy valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi
130 euroa,
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa
sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000
euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 2 000 euroa.
Asian käsittelyn aikana valtuutettu Petri Tofferi esitti, että
esitykseen lisätään kohta 4. Valtuutettu Riitta Rahkola kannatti
esitystä. Lisättävä kohta esitetään muotoiltavaksi seuraavasti:
4. että hallintosääntöä muutettaessa lisätään
luottamushenkilöiden palkkiosääntöön tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan vuosipalkkio. Valtuustokaudelle 2021-2024
maakuntavaltuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000 euroa.
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/cf0f857e-bc21-4f44-8678-faac0c6e56e7

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntahallitus 13/2020
Maakuntahallitus 2/2021
Maakuntavaltuusto 1/2021

Sivu
48

28.12.2020/§ 142
15.2.2021/§ 19
29.4.2021/§ 16

Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi valtuustokaudelle
2021-2024 maakuntahallituksen ja valtuutettu Petri Tofferin
esitykset.
-----
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18.1.2021/§ 8
29.4.2021/§ 17

MAAKUNTAJOHTAJAN PALVELUSSUHDESOPIMUS

Maakuntahallitus 18.1.2021 § 8
Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 26.11.2020 § 21 valinnut
maakuntajohtajaksi Jyrki Kaiposen.
Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kuntayhtymän ja
kuntayhtymän johtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa
sovitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä. Mikäli
sopimukseen sisältyy määräyksiä erokorvauksesta, tulee sopimus
viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Johtajasopimuksen tarkoitus on helpottaa ja tukea johtamistyötä,
selkeyttää johtajan ja poliittisen johdon työnjakoa. Sopimus
sisältää kuntayhtymän johtajan tehtäviin, työn edellytyksiin,
palvelussuhteen ehtoihin ja mahdollisten ongelmatilanteiden
ratkaisuun liittyviä asioita.
Liitteenä oleva sopimus perustuu maakuntahallituksen
puheenjohtajan Timo Pärkän sekä maakuntajohtaja Jyrki
Kaiposen välisiin neuvotteluihin ja molemmat osapuolet ovat
hyväksyneet sopimuksen 8.1.2021.
Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja
poistui asian käsittelyn ajaksi klo 11.50.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
maakuntajohtajan palvelussuhdesopimuksen.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy maakuntajohtajan palvelussuhdesopimuksen.
----Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 17
Asian käsittely:
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen
(intressijäävi) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 22.05.
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Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntajohtajan
palvelussuhdesopimuksen.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan
palvelussuhdesopimuksen.
-----
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29.4.2021/§ 18

KOKOUKSESSA JÄTETYT VALTUUSTOALOITTEET

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 18
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite
annetaan puheenjohtajalle.
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 93 §:n mukaisena
aloitteena on jätetty seuraava valtuustoaloite:
Aloite K-P Liiton omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin
osakkeiden omistuksen siirtämisestä jäsenkunnille, jätetty liiton
yleiselle kokoukselle 29.4.2021
Keski-Pohjanmaan Liitto osti Kokkolan Säästötornin koko
osakekannan (100 %) v. 1999. Liitto käytti ostoon vuosina 1994-1999
kertynyttä investointivarausta. Loppusumma rahoitettin
kuntaosuudella.
Keski-Pohjanmaan Liiton jäsenkunnat (sekä täys- että
osajäsenkunnat) ovat osallistuneet Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan
Säästötornin investointihankkeiden ja ylläpidon kustannuksiin
maksamalla ja edelleen maksaen liitolle vuosittaisessa
jäsenosuudessaan pääoma- ja hoitovastiketta. Maakuntavaltuusto
on talousarviokokouksessaan hyväksynyt nämä vuosittaiset kuntien
rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöön.
Liiton talousarviossa kiinteistöyhtiön vastikkeet ovat edunvalvonnan
vastuualueella ja määräytyneet kuntien vuosittaisen asukasluvun
suhteessa. Kuntien määrä on vaihdellut edunvalvontakuntien määrän
muuttuessa ja vaihdellut vuosien mittaan. Uusia on tullut, vanhoja
eronnut ja kuntia yhdistynyt.
Esitämme että Keski-Pohjanmaan Liiton omistamien
Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin osakkeiden omistus
siirretään jäsenkunnille niiden Kiinteistöosakeyhtiön Kokkolan
Säästötornin investointeihin ja ylläpitoon maksamien
rahoitusosuuksien suhteessa.
Investointivarauksen kertymä vaihteli vuosittain. Investointivarauksen
kertymä vastuualueittain (edunvalvonta ja lakisääteinen toiminta)
vuosittain (1994-1999) tulee selvittää.
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Selvityksen perusteella voidaan todeta kuntien todellinen
omistusosuus osakkeisiin.
Lisäksi tulee selvittää onko liitosta eronneelle kunnalle jo maksettu
Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Säästötorniin sijoitettu osuus. Onko
uuden jäsenkunnan liittyessä sovittu omistusosuudesta
kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin? Tehtävässä selvityksessä tulee
näkyä vuosittain ja jäsenkunnittain kerätyt maksuosuuden pääoma- ja
hoitovastike, erikseen eriteltynä (2000-2021).
Kokkolassa 29.4.2021
Timo Sillanpää, Kokkolan Perusuomalaiset
Marko Kulpakko, Kaustisen Perussuomalaiset
Maakuntavaltuuston päätös:
Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen
maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.
-----
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Muutoksenhakukielto koskee pykäliä: § 1-4, 6-7, 9, 11-15, 18
Muutoksenhakukielto
Päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai
soveltamista.
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Valitusosoitus koskee pykäliä: § 5, 8, 10, 16, 17
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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