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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 9.2.2015 § 5
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Anneli
Kentalan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Anneli Kentalan.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 9.2.2016 § 6
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan
edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa
eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia.
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 14.1.2016
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää
panna ne täytäntöön;
3§
4§
5§
6§

Sievin kunnan eroaminen Keski-Pohjanmaan liiton osajäsenyydestä
Maakuntahallituksen jäsenen ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinta
Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2018 ja talousarvio
vuodelle 2016
Keski-Pohjanmaan kulttuurin, liikunnan, matkailun ja
viestinnän alojen yhteisstrategia vuosille 2015-2020

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

Maakuntahallitus 17.12.2015 § 114
Kokouksessa 17.12.2015 käsiteltiin valmistelutilannetta. Pöytäkirja on
nähtävissä sivuilla www.keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntahallitus 14.1.2016 § 2
Edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen ministeriöt ovat antaneet selvityksensä valtiovarainministeriölle ja STM:lle sekä selvityshenkilö Lauri Tarastille. Kaikki aineistot ovat nähtävillä sivustolla
www.alueuudistus.fi.
Keski-Pohjanmaan liiton lopullisen lausunnon valmistelussa otetaan
huomioon seuraavat valmistelun jatkovaiheet ja näkökulmat:
1. Selvityshenkilö Lauri Tarasti julkistaa vireillä olevat esitykset
13.1.2015 pidettävässä tilaisuudessa, joka on nähtävissä verkkolähetyksenä sivustolla www.alueuudistus.fi. Maakuntaliiton toimiston
kokoushuoneessa on mahdollisuus seurata tilaisuutta. Maakuntajohtaja on paikalla Helsingissä julkistamistilaisuudessa ja myös samassa
yhteydessä järjestettävässä kuulemistilaisuudessa.
2. Maakuntaliiton lausuntoehdotus valmistellaan yhteistyössä KeskiPohjanmaan soten valmisteluorganisaation (työvaliokunta ja ohjausryhmä) erityisesti sote-palveluja koskevilta osin. Keski-Pohjanmaan
soten työvaliokunnan kokouksessa 11.1.2016 on käsittelyssä lausunnon 1-versio.
3. Keski-Pohjanmaan liiton lausunnossa painotetaan perustuslain näkökulmaa 18 itsehallintoalueen muodostamisessa ja itsehallintoalueiden
välistä sopimuksellista yhteistyötä.
Maakuntajohtaja esitteli asiaa tarkemmin kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi kokouksessa kohdittain esiteltävän lausuntoehdotuksen luonnoksen.
Päätös:
Hallitus keskusteli uudistuksesta sekä merkitsi tilanteen ja lausuntoehdotusluonnoksen tiedoksi. Hallitus valtuutti liiton viraston toimimaan
Keski-Pohjanmaan itsehallintoalueen valmistelevien kokousten ja neuvottelujen kokoonkutsujana.
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Maakuntahallitus 9.2.2016 § 7
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Valtioneuvosto on lähettänyt 19.11. päivätyn lausuntopyynnön
(STM068:00/2015), johon pyydetään vastausta 9.2.2016 mennessä. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot
Valtioneuvoston kyselyn (eräpäivä 9.2.2016) kysymykset ja Keski-Pohjanmaan liiton vastaukset:
1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen
maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle?
- KYLLÄ (perusteluin)
Voitte perustella edellistä vastaustanne.
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että maakuntajaon pohjalle
muodostettava itsehallintoalue on tarkoituksen mukainen,
mutta yksittäisten rajakuntien aluevaihdot ovat perusteltuja.
Maakuntaliitto on huomioinut jäsenkuntiensa lausunnot sekä
tukeutuu vastauksessaan Keski-Pohjanmaan shp:n lausuntoon,
siltä osin kun on kyse maakuntaa laajemmasta sote-alueesta.
Keski-Pohjanmaan toiminnallinen alue poikkeaa Suomessa
kaikista muista maakunnista olennaisesti, sillä monissa alueen
organisaatioissa (K-P yrittäjät, K-P liikunta, MTK K-P, ym.)
jäsenkunta-alue on huomattavasti Keski-Pohjanmaan virallista
maakuntaluokitusta laajempi. Myös maakuntaliitossa on osajäsenkuntia naapurimaakuntien alueelta. Keski-Pohjanmaan
liitto pitää saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta perusteltuna, että tulevaan kaksikieliseen Keski-Pohjanmaan itsehallinnolliseen maakuntaan kuuluisivat rajakunnista
ainakin Kruunupyy, Reisjärvi, Kalajoki ja Sievi.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on perustettu v. 1966 nykyistä sairaanhoitopiiriä laajemmalle alueelle kattaen nykyisen
sairaanhoitopiirin alueen lisäksi myös Kalajokilaakson kunnat
ja kaupungit. Kahden sairaanhoitopiirin jäsenyys muuttui erikoissairaanhoitolain myötä mahdottomaksi v. 1991, jolloin Kalajokilaakson kunnat erosivat sairaanhoitopiiristä (ovat edelleen sairaanhoitopiirin sopimuskuntia ja kuntien peruspääomat
ovat edelleen sairaanhoitopiirissä) ja samalla Kruunupyy valitsi sairaanhoitopiirikseen Vaasan sijasta Keski-Pohjanmaan.
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Uudesta piirijaosta riippumatta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palvelee edelleen myös Kalajokilaakson ja Pietarsaaren
aluetta ja toimii näin omaa sairaanhoitopiiriään laajemman
alueen erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajana.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu tällä hetkellä
Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien lisäksi myös Kruunupyyn kunta Pohjanmaan maakunnasta ja Reisjärven kunta
Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Virallinen sairaanhoitopiirin väestöpohja on n. 78 000 asukasta, mutta Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala n. 200 000
asukkaalle.
Palvelujen käyttäjistä huomattava osa on äidinkieleltään ruotsinkielisiä, mikä vahvistaa palveluorganisaation kaksikielisyyttä. Jäsenkuntien alueella äidinkieleltään ruotsinkielisiä
asuu runsaat 12 000 asukasta ja organisaation palvelualueella
noin 45 000 asukasta.
2. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? (liite: Manner-Suomen maakunnat)
Voitte perustella edellistä vastaustanne.
3. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla
säädettyjen kolmen itsehallintoalueen täytyy järjestää palvelut
yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosiaali- ja
terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että Sote-palveluiden järjestäminen
18 itsehallintoalueen puitteissa olisi esitettyä selkeämpi ratkaisu.
Kaikille itsehallintoalueille tulee suoralla kansanvaalilla valittu valtuusto ja rahoitus sote-palveluihin tulee pääosin valtiolta. Perustuslain näkökulmasta tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalveluissa päätösvallan jakaminen yli itsehallintoalue-rajojen muodostuu ongelmalliseksi. Käytännössä kaikkien 18 itsehallintoalueen on tarkoituksenmukaista sopia yhteistyöstä ja työnjaosta järjestämispäätöstä valmisteltaessa ja täten 3 yhteistyövaatimuksen osalta. Pohjois-Suomen
erityisvastuualueella em. käytännön yhteistyöstä sopiminen erikoissairaanhoidon palveluissa on toteutunut hyvin ja tätä toiminnallista
yhteistyötä ei ole syytä uudessa itsehallintoaluejärjestelmässä lakkauttaa.
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4. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut muiden
itsehallintoalueiden kanssa? Voit valita yhden tai useampia.
- Väestömäärä ja sen ennustettu kehitys
- Huoltosuhde ja sen ennustettu kehitys
- Taloudelliset edellytykset
- Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
- Mahdollisuudet varmistaa kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuus
- Mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa toimiva palveluverkko
- Mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokas tuotantorakenne
- Kielelliset erityispiirteet
- Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat
- Jokin muu, mikä?
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että kriteerien määrittämistä ei
pidetä tarkoituksenmukaisena, koska kaikilla itsehallintoalueilla
pitäisi olla järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista yhtäläisesti ja yhteistyövelvoitteen pitäisi koskea kaikkia
itsehallintoalueita.
Keski-Pohjanmaan maakunnan väestöpohja on 68 000 asukasta ja
sairaanhoitopiirin väestöpohja on 78 000 asukasta. Näillä kriteereillä arvioituna kyky huolehtia sote-palveluista itsenäisesti voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Kuitenkin käytännössä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita
200 000 asukkaan väestöpohjalle ja 25% palvelutuotannosta menee jäsenkuntien ulkopuolelle. Maantieteelliset etäisyydet puoltavat vahvasti päivystävän sairaalan säilymistä ja myös sairaalan
infrastruktuuri on kunnossa ja kyky toimia päivystysasetuksen
mukaisella tasolla perustuu omaan osaamispääomaan.
Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannusvertailussa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asema on parantunut kaiken aikaa. Lisäksi sairaala on Suomessa korkeimman syntyvyyden alueella ja
merkitys synnytyssairaalana on ehdottoman tärkeä ja korostunee
entisestään jatkossa synnytyssairaaloiden määrän vähentyessä.
Synnytystoiminnan lakattua kesällä 2014 Pietarsaaressa Malmin
aluesairaalassa, ko. alueen synnytyksistä yli 90 % on suuntautunut
Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Synnytysten määrä on tällä
hetkellä noin 1600 vuositasolla. Keski-Pohjanmaan maakunnan
väestömäärän kehitys on positiivinen. Em. seikkojen valossa tulevan Keski-Pohjanmaan itsehallintoalueen asema ja kyky tuottaa
sote-palveluita itsenäisesti näyttäytyy aivan eri valossa kuin pelkkiä väestöpohjia tarkasteltaessa.
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5. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat?
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että erityisvaativassa erikoissairaanhoidossa yhteistyöllä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa on
pitkät ja toimivat perinteet. Myös tutkimuksen ja koulutuksen alueilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tärkein yhteistyökumppani Keski-Pohjanmaalle terveydenhuollossa. Yhteistyö Visalan psykiatrisen sairaalan kanssa Kalajokilaaksossa on alkanut
vuonna 2015 syventäen Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson yhteistyötä psykiatristen potilaiden hoidossa. Yhteistyötä tarvitaan ja
halutaan tehdä myös Pietarsaaren ja sen lähialueen kuntien kanssa
erikoissairaanhoidossa.
Erityishuollossa on aiemmin tehty yhteistyötä Pohjanmaan ja
Etelä-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskusten osalta yhteistyötä on jatkettu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa. Erityishuollossa uudeksi kasvavaksi yhteistyösuunnaksi on tullut Pohjois-Pohjanmaa.
Erityisvaativan erikoissairaanhoidon palveluiden osalta luontevaksi yhteistyösuunnaksi todetaan Pohjoinen.
Muissa kuin sote-kuvioissa yhteistyösuunnat määräytyvät
asiakokonaisuuksien mukaan, joissa kielelliset oikeudet on
turvattava.
Keski-Pohjanmaan liitto yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa kiinnittää huomiota siihen, että alueella toimii Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, jonka pelastusalue muodostuu
11 peruskunnasta ja jonka isäntäkuntana toimii Kokkolan kaupunki. Toimiva maakunnan rajat ylittävä pelastusalue palvelee
kaksikielisenä niin Keski-Pohjanmaan maakunnan aluetta kuin
Pietarsaaren seutuakin.
EU:n rakennerahastohallinnossa Keski-Pohjanmaan tulee
kuulua Pohjois-Pohjanmaan kanssa samaan alueeseen.
Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilla on pitkät yhteistyöperinteet ja aluerakenneanalyysien perusteella kaupunkiseudut tulevat kasvamaan yhteen. Yhteistyöalue on kaksikielinen, joten on luontevaa, että Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa sopimusperusteisesti.
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6. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin tehtävän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä, mihin itsehallintoalueeseen kunnan tulisi kuulua?
Kyllä / Ei / Ei kantaa
Voitte perustella edellistä vastaustanne.
7. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat
tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä
lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita
tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että hallituksen linjauksissa mainitut tehtäväkokonaisuudet vaikuttavat riittäviltä ja asianmukaisilta itsehallintoalueille siirrettäväksi. Kunnilla ja itsehallintoalueilla tulee myös olla oikeus keskenään sopia muista tehtävänjaoista.
Itsehallintoalueet tulee lainsäädännössä tehtävineen muodostaa
aidosti perustuslain itsehallintoperusteita noudattaviksi siten, että
Suomeen muodostuu tasapainoinen julkinen hallinto demokraattisella kolmikantaperiaatteella: kunnat, itsehallinnolliset alueet eli
maakunnat ja valtion keskushallinto.
8. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien
yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että kuntien mahdollisuudet huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vaihtelevat voimakkaasti riippuen kunnan koosta ja voimavaroista. Yhteistyö itsehallintoalueiden ja kuntien välillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tarkoituksenmukaista ja lainsäädännön tulisi voida
mahdollistaa siirtää tätä peruskuntien tehtävää ja siihen suunnattuja resursseja tarvittaessa itsehallintoalueille, jotta hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen tehtäväkentän toteutuminen kaikissa kunnissa voidaan tasa-arvoisesti varmistaa. Käytännön työvälineenä
olisi sähköinen hyvinvointikertomus ja yhteistyöelimenä voisi olla
kuntien ja itsehallintoalueen yhteinen ja pakollinen hyvinvointityöryhmä. Työryhmän työ tulisi resursoida ja toiminta velvoittavasti suunnitella niin, että ennaltaehkäisevä työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi olisi konkreettista. Työryhmän toimintasuunnitelma ja vuosityöraportit tulisi käsitellä niin kuntien kuin
itsehallintoalueen päätöksentekoelimissä.
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Mikäli kuntia ei taloudellisesti kannusteta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja mikäli tämän velvoitteen toteutumista ei kyetä
seuraamaan, on riskinä hyvinvointi- ja terveyserojen sekä sosiaalija terveysmenojen kasvu.
Riskinä on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja peruskunnan
muiden hallinnonalojen rajapinnassa olevien tehtävien siirtyminen
epätarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidettavaksi itsehallintoalueille.
9. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
Keski-Pohjanmaan liitto katsoo sote-ratkaisun osalta, että Sotepalveluiden järjestäminen 18 itsehallintoalueen puitteissa olisi esitettyä linjausta selkeämpi ratkaisu. Käytännössä kaikkien 18 itsehallintoalueen on tarkoituksenmukaista sopia yhteistyöstä ja työnjaosta järjestämispäätöstä valmisteltaessa ja täten 3 itsehallintoaluetta ei tulisi asettaa eriarvoiseen asemaan tämän yhteistyövaatimuksen osalta. 15 toiminnallista sote-aluetta tulevat johtamaan tarpeettoman, päällekkäisen hallintorakenteen syntymiseen itsehallintoalueiden kanssa.
Merkittävin itsehallintoalueille siirrettävä palvelukokonaisuus
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tällöin aluelinjauksia
tehtäessä ja itsehallintoalueita määriteltäessä sote-palveluiden
toiminnalliset aluerajat olisi syytä ottaa huomioon. Nykyisiä valtionhallinnon palveluita sekä viranomaisvalvontaan liittyviä asiakokonaisuuksia tulee selkeyttää niitä itsehallintoalueen alaisuuteen siirrettäessä (esim. AVI ja ELY).
12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.
Hallituksen pyrkimys monikanavaisen rahoitusjärjestelmän yksinkertaistamiseen selkeyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja vähentää omalta osaltaan painetta osa-optimointiin ja antaa mahdollisuuden kansalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.
Ensisijaisesti valtion rahoitusvastuulle perustuvaa rahoitusmallia
suunniteltaessa sote-palveluiden tulevaisuuden rahoitusmallin on
ajateltu perustuvan laskennalliseen tarpeeseen. Tätä tarvetta huomioitaessa on väestön ikärakenteen ja sairastuvuuden lisäksi huomioitava kattavasti myös muita julkisen sote-palvelujärjestelmän
kustannuksiin vaikuttavia osatekijöitä, kuten maakunnan kaksikielisyys, maantieteelliset etäisyydet, yhdyskuntarakenne, väestön ansio- ja koulutustaso, yksityisten ja työterveyshuollon palveluiden saatavuus sekä pätevän sote-henkilöstön saatavuus.
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Keski-Pohjanmaan liitto katsoo, että edellä todetut periaatteet tulee
kaksikielisellä Keski-Pohjanmaan itsehallintoalueella ottaa huomioon
muissakin kuin vain sote-palvelujen rahoitusratkaisuissa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy edellä esitetyn lausunnon.
Lisäksi maakuntahallitus päättää jatkovalmistelussa korostaa, että KeskiPohjanmaan itsehallintoalue on kaksikielinen, ja että Keski-Pohjanmaan
ylimaakunnallisesta yhteistyöstä on voitava asialähtöisesti sopia sekä
Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaa maakuntien kesken.
Lisäksi maakuntahallitus korostaa, että maakuntien ja Oulu-KokkolaVaasa kaupunkiseutujen yhteistyöverkostot, jotka ulottuvat myös Pohjanlahden ympärille Ruotsiin, muodostavat merkittävän vientipainotteisen kasvukäytävän. Tämä tulee ottaa huomioon myös tulevien itsehallintoalueiden yhteistyössä ja lain mahdollistamissa sopimuksissa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen seuraavin muutoksin ja
lisäyksin;
Kohta 3/sivu 21, poistetaan ensimmäisen kappaleen 9 riviltä teksti;
ja täten 3 yhteistyövaatimuksen osalta.
Kohta 5/sivu 23, lisätään toisen kappaleen jälkeen uusi kolmas kappale;
On perusteltua, että Keski-Pohjanmaalla on oma SOTE kehittämisrakenne.
Kohta 7/sivu 24, lisätään toisen kappaleen jälkeen uusi kappale,
Itsehallintoalueella tulee olla mahdollisuus toimia ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.
Lisäksi tämän jälkeen vielä uusi kappale,
Mahdollisten muiden tehtävien siirrossa on tarkasteltava alueellista palvelukokonaisuutta siten, ettei lähipalvelutoiminnat voidaan taata myös
maakuntakeskusten ulkopuolella.
Em. lausunto lähetetään 9.2.2016 sähköisesti Valtioneuvostolle.
--Maakuntahallituksen jäsen Jarmo Rasmus poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 10.50.
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SELVITYSHENKILÖ LAURI TARASTIN RAPORTTI

Maakuntahallitus 9.2.2016 § 8
Valtiovarainministeriö 26.1.2016/Tiedote:
Ministeri Lauri Tarasti luovutti selvityksensä koskien valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovitusta tiistaina 26. tammikuuta
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.
Lauri Tarastin tehtävänä oli selvittää maakuntien liittojen ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävien siirto sekä
pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevassa
aluehallintouudistuksessa. Tarasti antoi ministeri Vehviläiselle ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi asian jatkovalmistelusta. Selvitys ei koske
sosiaali- ja terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä.
Maakunta, maakuntavaltuusto, -hallitus ja –virasto nimet käyttöön
Selvityksen lähtökohtana oli selkeä ja rakenteeltaan yhdenmukainen
aluehallinto, jossa asiakaslähtöisyyttä pidetään tärkeänä. Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto. Siirtyvät tehtävät jaetaan laatunsa mukaan toisaalta valtiolle ja
toisaalta maakunnille kuuluviin.
Maakuntavaltuustoilla ja maakuntahallituksilla on pääsääntöisesti samat
tehtävät kaikissa maakunnissa. Sen sijaan maakuntavirastojen tehtävät
ovat keskenään erilaisia, koska resursseja ja asiantuntemusta ei ole mahdollista jakaa kaikille 18 maakunnalle. Tehtäviä kootaan yhteen, viiteen,
kahteentoista ja kahdeksaantoista maakuntaan pyrkien seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtäviä aluejakoja.
Maakunnissa tehtävät jaetaan hoidettaviksi siten, että poliittista harkintaa
vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakuntavaltuustossa tai vähemmän tärkeissä asioissa maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain
lain soveltamista tarkoittavat asiat, ratkaistaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin. Tämä on seurausta siirtyvien päätösten valtavasta lukumäärästä. Hallinnon selkeyden, yhdenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden vuoksi muita päätöksentekijöitä ei maakunnissa ole. Valmistelutoimielimiä voidaan vapaasti perustaa.
ELY-keskusten valtiolle jäävät tehtävät pääosin aluehallintovirastoille
ELY-keskuksista valtiolle jääviä tehtäviä varten ei perusteta uusia virastoja, vaan tehtävät siirretään pääosin aluehallintovirastoille, joista yksi
nimetään pääaluehallintovirastoksi.
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Aluehallintovirastojen toimivalta muutetaan valtakunnalliseksi ja pääaluehallintovirasto määrää työnjaosta ja resurssien käytöstä.
Suuri määrä tehtäviä siirretään maakuntiin
Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, jotka voivat
osoittaa palvelujen tuottajiksi suuria kuntia, kaupunkiseutuja, yksityisiä
tahoja tai järjestää palvelut itse. Erilaisten rahastojen hallintoa siirretään
maakuntien päätösvaltaan. Myös rakennusvalvonnan järjestämisvastuu
siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.
Maatalous- ja maaseutuhallinto yksinkertaistuu siirtämällä tehtävät kunnista ja ELY-keskuksista pääosin maakuntien hoidettavaksi. Myös kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät kootaan maakuntiin. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla terveydensuojelun
ja tupakkavalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat
voivat ilmoittaa hoitavansa nämä tehtävät itse. ELY-keskuksille kuuluvat ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyvät eräin poikkeuksin aluehallintovirastoille, mutta ympäristönsuojelulain uudistamista jatketaan mukaan lukien luvituksen ennakkoneuvottelumenettely.
Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten
lukumääräksi tulee kaksitoista. Pelastusasemat jatkavat nykyisellään.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tänäänkin perustuva pääkaupunkiseudun
yhteinen yleiskaava toteutetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Liikenteen tehtävien siirtoa ELY-keskuksista selvitetään liikennekaaren valmistelun yhteydessä tänä keväänä.
Keski-Pohjanmaan näkökulmasta tarkasteltuna Tarastin selvitystä voisi
arvioida seuraavasti (maakuntajohtaja Ylikarjula):
Maakuntien itsehallinnosta on tehtävä aitoa
Tarastin selvitys luo hyvän pohjan itsehallintoalueita koskevan uudistuksen jatkovalmistelulle.
Maakuntien itsehallinnosta on kuitenkin tehtävä aitoa jokaisen 18 maakunnan osalta. Siihen kuuluu muun muassa mahdollisuus päättää itse tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta sekä tehtävien delegoinnista
maakunnan sisällä. Tältä osin maakunnan viraston suhdetta luottamushenkilöpäätöksentekoon on vielä arvioitava tarkemmin. Maakuntien
luottamushenkilöpäätöksenteko ja virastojen päätöksenteko eivät voi erkaantua toisistaan.
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Maakuntien itsehallintoon kuuluu olennaisena osana verotusoikeus sekä
korvamerkitsemätön valtionosuusrahoitus, jolla toteutetaan rahoitusperiaatetta niiden osalta.
Samoin aitoon itsehallintoon kuuluu laaja mahdollisuus sopia tehtävien
hoitamisesta maakuntien kesken sekä maakuntien sisällä etenkin suhteessa kuntiin.
Maakuntien ja kuntien kesken syntyy runsaasti rajapintoja niin palvelujen tuotannossa kuin tukipalvelujen järjestämisessä. Näiden osalta tarkemmasta työnjaosta ja tehtävien rahoitukseen liittyvistä asioista on voitava sopia joustavasti maakuntien ja kuntien kesken.
Maakuntien ohjauksen on oltava sopimuksellisuuteen perustuvaa ja strategista.
Maakuntien toimiala on määriteltävä niin, että se antaa aluetasolle laajan
mahdollisuuden elinvoiman vahvistamiseen ja muiden tehtävien tarkoituksenmukaiseen hoitamiseen.
Maakuntien aluejaotusta on tarkistettava kuntien tahdon sekä asiakaslähtöisyyden eli kansalaisten luontaisen asioinnin ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta. Keski-Pohjanmaan ensisijaisen toiminnallisen
alueen kuntia ovat siten myös Kruunupyy, Kalajoki, Sievi ja Reisjärvi.
Maakuntien tehtäviä arvioitava jatkovalmistelussa etenkin ympäristö- ja liikenneasioiden osalta
Maakunnille ehdotettavat tehtävät ovat pääsääntöisesti perusteltuja ja itsehallintoon sopivia. Maakuntien itsehallinto tuo lisäarvoa ennen kaikkea sellaisissa tehtäväkokonaisuuksissa, joissa on tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja joissa eri alueiden erilaiset olosuhteet ja strategiset valinnat vaikuttavat päätösten sisältöön viime kädessä maakunnasta kansanvaltaisesti valittujen luottamushenkilöiden kautta.
Työjaon onnistuminen kunnan, maakunnan ja valtion kesken erityisesti
elinkeinopolitiikassa, työllisyyden hoidossa sekä ympäristöhallinnossa
on esityksessä jossain määrin epäselvää. Kunnille on syytä tarjota jatkossakin oikeat ja aidot työvälineet elinvoimaisuuden kehittämiseen paikallisesti. Työllisyyden hoito on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kuntien tehtävät ovat edelleen esitetyssä mallissakin laajemmat
kuin missään muussa länsimaalaisessa demokratiassa.
Pelastustoimen tehtävien tulisi olla kaikilla maakunnilla. Ne kytkeytyvät
myös soteen, jonka järjestämisvastuu on niin ikään kaikilla maakunnilla.
Maakuntien keskinäisillä sopimuksilla sovitaan yhteistyöstä.
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Niissä tehtävissä, jotka ovat resurssien käytön tai niiden luonteen vuoksi
tarkoituksenmukaista hoitaa yhtä maakuntaa laajemmalla alueella, maakuntien tulisi voida ensisijaisesti sopia tästä. Tehtävien keskittämisistä
säätäminen lainsäädännöllä puhumattakaan isäntä-renki –maakuntien nimeämisestä keskushallinnon toimesta ei sovellu itsehallinnon periaatteisiin.
Ympäristöllisten lupa- ja valvontatehtävien osalta lähtökohtana tulisi
olla, että ne kootaan maakunnille eivätkä ne jää valtion aluehallinnon
tehtäviksi. Kun kunnilla jo on ja on jatkossakin näitä tehtäviä vastuullaan, ei mitään tehtävien luonteeseen liittyvää estettä niiden kokoamiseksi maakuntiin pitäisi olla.
Maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta tulisi voida sopia ministeriön
(MMM), maakuntien ja kuntien keskinäisillä sopimuksilla. Lähtökohtana on tehtävien kokoaminen maakunnille.
ELY-tehtävät laajasti uusille maakunnille
Selvityshenkilön ehdottama alueidenkäytön ohjauksen tehtävien kokoaminen maakunnille ELY-keskuksilta ja maakunnan liitoilta on erittäin
perusteltua.
Liikennehallinnon tehtävistä Tarasti ei tee esitystä. Ne ovat alueiden
kannalta tärkeä kokonaisuus, jota on tarpeen linjata nopeasti. Maakunnille sopii luontevasti vahva rooli muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelussa, jonka tulee ohjata liikennehankkeiden rahoittamista, ja joukkoliikenteen järjestämisessä.
Aluekehittämisen kannalta on ensiarvioisen tärkeää, että rakennerahastoohjelmien ja maaseutuohjelman toteuttaminen kootaan nyt kokonaisuudessaan maakunnille. Tällöin myös eri ohjelmia voidaan käyttää integroidusti maakuntaohjelmien ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen.
Myös näitä asioita hoitavan henkilöstön käyttö tehostuu, kun maakunnan
liittojen ja ELY-keskusten voimavarat yhdistetään. Lähtökohtaisesti jokaisen maakunnan tulisi voida tehdä näissä asioissa aluettaan koskevat
päätökset. Samaan kokonaisuuteen kytkeytyy elinkeinojen kehittämisen
ja yritysrahoituksen ELY-keskuksilta koottavat tehtävät.
Ely-keskusten ympäristövastuualueen tehtävät tulisi siirtää uusille maakunnille mahdollisimman laajasti, ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osalta.
Maakunnat mukaan valmisteluun
Maakunnan liitot on oltava asiantuntemuksellaan ja työpanoksellaan mukana uudistuksen jatkovalmistelussa. Maakuntaliitot toivovat, että
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maakuntien edustus otetaan mukaan jatkovalmistelua tekevään työryhmään. Samoin maakuntaliitot ovat valmiita ottamaan uudistuksen valmistelun vetovastuun maakunnissa.
On myös tärkeää, että sote- ja aluehallintouudista valmistellaan rinnakkain, koska ne molemmat tulevat samojen itsehallinnollisten maakuntien
vastuulle.
Kaksikielisellä Keski-Pohjanmaan maakunnalla on erinomaiset lähtökohdat yhtenä 18:sta maakunnasta vastata palvelujen ja hallinnon järjestämisestä sekä itse että sopimuksellisessa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
--Maakuntahallituksen jäsen Sakari Typpö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 11.10.
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KEHITTÄMISSUUNNITTELIJAN / PROJEKTIPÄÄLLIKÖN HAKU

Maakuntahallitus 9.2.2016 § 9
Keski-Pohjanmaan liiton kehittämissuunnittelijan toimi on ollut täyttämättä toukokuusta 2014 lähtien, kun toimen hoitaja siirtyi Kokkolan
kaupungin työllisyyspäällikön tehtävään. Kehittämissuunnittelijan työnkuvassa keskeisiä olivat ennakointi- ja tilastoasiat.
Itsehallinto- ja sote-uudistus sekä muut aluehallinnon uudistukset aiheuttavat Keski-Pohjanmaan liitossa runsaasti lisätyötä. Maakuntaliitolla on
myös koordinointiroolia uudistuksissa. Erityinen haaste on myös kaksikielisen itsehallinnollisen maakunnan perustamisselvitysten lisäksi pohjoismaisen yhteistyön uudet kehittämishankkeet.
Maakuntaliiton virastossa on tässä vaiheessa tarve täyttää avoinna oleva
kehittämissuunnittelijan / projektipäällikön toimi seuraavasti:
- pätevyysvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto sekä ruotsin ja suomen kielten sujuva hallinta sekä englannin kielen hyvät
kirjalliset ja suulliset taidot,
- tehtäväkuvana itsehallintouudistuksen valmistelun koordinointi
maakuntajohtajan apuna, kaksikielisyys, pohjoismainen yhteistyö
sekä kirjalliset analyysit ja selvitykset,
- toimi täytetään määräaikaisena 31.12.2018 saakka,
- palkkaus vahvistetaan työsopimusta laadittaessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää hyväksyä esitetyn toimen täyttämisen
31.12.2018 saakka ja oikeuttaa maakuntajohtajan ja maakuntaliiton viraston käynnistämään avoimen hakumenettelyn.
Lisäksi maakuntahallitus päättää nimetä keskuudestaan puheenjohtaja
Kauko Ojalan ja jäsen Kajsa Kouvon osallistumaan haastatteluihin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Lisäksi päätettiin, että haastatteluihin osallistuu Ojalan ja Kouvon lisäksi
Jukkola ja Kant. Maakuntahallitus suorittaa lopullisen valinnan.
---
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BIOPRO -KEHITTÄMIS JA INVESTOINTIHANKE

Maakuntahallitus 9.2.2016 § 10
Hakija:
Ohjelma:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL 2/ Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Toteuttamisaika:
4.1.2016.-30.11.2017
Kokonaiskustannusarvio: 168 000 ja 80 000, yhteensä 248 000 euroa
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
käsittelyvaiheita:
myönteiset päätökset:
Kannus 12.11.2015
Kaustisen stk 10.11.2015
Kosek oy 16.12.2015
MYR sihteeristö 14.1.2016
BioPro -hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi hanketta: BioPro -kehittämishanke ja BioPro -investointihanke.
BioPro -hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda oppimisympäristö
alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Hankkeen aikana rakennetaan
asiantuntija- ja kouluttajaverkosto ja kehitetään tuotteita ja palveluja
biojalostuksen tarpeisiin.
Hankkeen tuloksena syntyy:
- Biojalostuksen laboratorio- ja osaamisympäristö Biopro.
- Asiantuntija- ja kouluttajaverkosto biojalostuksen tarpeisiin
- Valmennusohjelma asiantuntijoiden osaamisen varmistamiseksi
- Verkkoviestintään soveltuvaa uusinta tutkimustietoa välittävää
materiaalia tukemaan biojalostuksen ja bioprosessitekniikan ammatillista edistämistä
Esitys hankkeen ohjausryhmän edustajatahoista:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (aikuiskoulutus ja ammattiopisto)
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
Centria ammattikorkeakoulu
Teknologiakeskus Ketek Oy
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kaustisen seutukunta
Luonnonvarakeskus
Yritysedustajat
Keski-Pohjanmaan liitto
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Biopro - kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio:
palkkakustannukset
120 000
ostopalvelut
20 000
Flat rate
28 800
yhteensä
168 800
Biopro- kehittämishankkeen rahoitus:
EAKR- ja valtion rahoitus
135 040
kuntien rahoitus
33 760
yhteensä
168 800
Biopro- investointihankkeen kokonaiskustannusarvio:
Kone- ja laiteinvestoinnit 80 000 euroa
Biopro- investointihankkeen rahoitus:
EAKR- ja valtion rahoitus 56 000 e
kuntien rahoitus
24 000
yhteensä
80 000 e
Perustelu myönteiselle rahoituspäätökselle:
- Hanke vahvistaa Keski - Pohjanmaan asemaa ja elinkeinoelämää
kemian ja biotalouden osaamiskeskittymänä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen näkökulmasta.
- Hanke toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa,
joka perustuu laaja-alaiseen kemian prosessien osaamisen hyödyntämiseen teollisuudessa ja biotaloudessa.
- Hankkeen aikana kehitetään prosessialan osaamista tulevien bioalan toimijoiden tarpeita paremmin palvelevaksi, niin että bioalan
yrityksille voidaan taata osaava työvoima.
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty, yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen Biopro - kehittämis- ja investointihankkeille esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy Biopro - kehittämis- ja investointihankkeet osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta,
2. irrottaa Biopro kehittämishankkeelle hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 135 040 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja Biopro- investointihankkeelle
56 000 euroa kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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3. hyväksyy esitetyt ohjausryhmätahot ja nimeää hankkeen valvojaksi
kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin ja ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi
suunnittelupäällikkö Teppo Rekilän.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 9.2.2016 § 11
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 14.12.2015-8.2.2016
2. Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösluettelo 1412.2015.8.2.2016
3. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja15.1.2016
4. Lähetetty 15.12.2015 Vetelin kunnalle lausunto Harmaakiven asuntoalueen asemakaavaehdotuksesta
5. Lähetetty 17.12.2015 Toholammin kunnalle lausunto maa-aineslupahakemuksesta
6. Lähetetty Ympäristöministeriölle lausunto asetusluonnosvesienhoidon järjestämisestä annetusta asetuksen muuttamisesta ja SYKE:n
esitys pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta
7. Luova2020 -hankkeen loppuraportti
8. Turkiseläinten sperman analysointimenetelmien kehittäminen -esiselvityshankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan, hallintopäällikön tai maakuntahallituksen puheenjohtajan tekemiä päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 5-11
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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