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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola

4.12.2017
Ulla-Riitta Harju
pöytäkirjantarkastaja

Anna Nurmi-Lehto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 5.12.2017 alkaen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 116
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kant ja Ulla-Riitta
Harju.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Anna NurmiLehdon.
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KESKI-POHJANMAAN JÄRJESTÖSTRATEGIA 2020

Maakuntahallitus 15.3.2016 § 25
Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää keväällä 2016 Hyvinvointistrategian
päivitysosana Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian. Keski-Pohjanmaan
hyvinvointistrategia ja sen toteuttamisohjelma on laadittu vuoteen 2015
saakka. Muilta osin strategian päivittäminen ajankohtaistuu sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistuksen edettyä. Keski-Pohjanmaan
hyvinvoinnin pyöreä pöytä on todennut vuonna 2015 päivitystarpeen
koskevan ajankohtaisena vain järjestöstrategiaa.
Järjestöstrategia käsittelee järjestöjen muuttuvaa toimintaympäristöä,
järjestöjen uutta roolia ja mahdollisuuksia esimerkiksi
hyvinvointipalvelujen tuottajana sekä yhteiskunnallisena toimijana.
Nuorten aseman vahvistaminen yhteisönsä jäseninä ja yhdistystoimijoina
sekä uudet nousevat yhteisöllisyyden toimintamallit ja vaikutuskanavat
pyritään huomioimaan.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian
valmistelun käynnistämisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian valmistelun
käynnistämisen tiedoksi ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessa.
--Maakuntahallitus 9.5.2016 § 38
Keski-Pohjanmaan järjestöstrategiatyö on käynnistynyt työpajalla
’Miten tuemme arjen hyvinvointia yhdessä?’ 6.4.2016. Työpajassa
käsiteltiin erityisesti järjestöjen asemaa ja yhteistyötä SOITEn kanssa
sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi. Järjestöjen työryhmä
käsitteli tapahtuman tuloksia 27.4.2016 ja kävi läpi Keski-Pohjanmaan
hyvinvointistrategian päivittämistä järjestöjen näkökulmasta.
Järjestöstrategia pitää sisällään myös järjestäytymättömän
kansalaistoiminnan, kansalaisosallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden/osaamisen teemat. Uudet järjestötoiminnan muodot ja kanavat kuten
yhteiskunnalliset yritykset huomioidaan. Järjestöt ovat tuoneet esille
vuoropuhelun tarvetta. Keski-Pohjanmaalle päätettiin perustaa
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järjestötiloihin sekä eViljoon kansalais-/järjestöseiniä, joissa kootaan
järjestöjen näkemyksiä ja toiveita toiminnan kehittämiseen.
Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä syksyllä 2016 Lestijärvellä
toimii varsinaisena kick-off tilaisuutena. Tilaisuutta laajennetaan
monialaisten järjestöjen vuosikokoontumiseksi. Suomi 100 -projektina
on mahdollista toteuttaa kuntakiertue keväällä 2017 järjestöstrategian
aineiston keräämiseksi. Tavoitteena on kartoittaa keskipohjalaisten
järjestöjen toimintamalli, tukiympäristö ja kohtaamisareenat vuoteen
2020.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan järjestöstrategiaan
liittyvän tilannekuvauksen tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi tilannekuvauksen tiedoksi.
--Maakuntahallitus 22.5.2017 § 45
Keski-Pohjanmaan järjestöstrategia 2020 on päivitysosa KeskiPohjanmaan hyvinvointistrategiaan.
Keski-Pohjanmaan järjestöstrategia pitää sisällään myös
järjestötoiminnan lisäksi järjestäytymättömän kansalaistoiminnan,
kansalaisosallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden/-osaamisen teemat.
Uudet järjestötoiminnan muodot ja kanavat kuten sosiaalinen media ja
yhteiskunnalliset yritykset huomioidaan.
Tavoitteena on kartoittaa keskipohjalaisten järjestöjen toimintamalli,
tukiympäristö ja kohtaamisareenat vuoteen 2020. Järjestöt ovat tuoneet
esille vuoropuhelun tarvetta. Nuorten osallisuutta tuetaan.
Järjestöstrategia työstetään vuosina 2016 – 2017. Keski-Pohjanmaan
hyvinvointistrategia ja sen toteuttamisohjelma on laadittu vuoteen 2015,
mutta niiden päivittäminen ajankohtaistuu sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistusten edettyä.
Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti
kokoamaan järjestöstrategiaa. Sitä varten on toteutettu useita kaikille
sekä kaikille avoimia, että kohdistettuja maakunnallisia
keskustelutilaisuuksia ja kuulemisia.
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Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen,
puh 040 6845 997.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian 2020.
Hallituksen jäsen Elina Itäniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn
aikana, klo 9.20.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun Keski-Pohjanmaan
järjestöstrategian.
--Maakuntajohtaja:
Järjestöstrategia hyväksyttiin maakuntahallituksessa toukokuussa 2017.
Strategiaa toteutetaan niin Keski-Pohjanmaan liiton koordinoimassa
kehittämisessä kuin alueen toimijoiden tavoitteissa. Uuden
maakuntahallinnon valmistelussa ja maakuntastrategian laadinnassa
otetaan huomioon laadittu järjestöstrategia. Maakuntauudistuksen
monialainen kehittämisyksikkö vastaa järjestöstrategian tavoitteiden
kytkemisestä maakunnan sisäisen konsernin ja alueen tavoitteisiin.
Kehittämisyksikkö asettaa kumppanuusryhmät (hyte, osallisuus, kv,
kulttuuri, ennakointi, ym), joissa konkretisoidaan tekemisiä.
Maakuntaliitossa maakuntajohtaja ja kansainvälisten asioiden päällikkö
huolehtivat järjestöstrategian toteutuksesta ja myös kytkemisestä
maakuntauudistukseen.
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian 2020 ja
saattaa strategian toimeenpanon otettavaksi huomioon myös
maakuntauudistuksen valmistelussa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen
---
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KOKKOLAN TEATTERIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN
JÄSENEHDOKKAAN VALINTA

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 118
Kokkolan teatterin kannatusyhdistys ry nimeää johtokunnan
sääntömääräisessä syyskokouksessaan 15.12.2017. Keski-Pohjanmaan
liitto asettaa ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2018 ja
Kulttuuriliitto tälle varaedustajan.
Vuonna 2017 jäsenenä oli Kai-Eerik Känsälä ja varaedustajana
maakuntahallituksen jäsen Anneli Kentala. Varsinaisen jäsenehdokkaan
valitsee Keski-Pohjanmaan liitto tai Kulttuuriliitto vuorovuosittain siten
että toinen valitsee varaedustajan.
Lisätietoja antaa syyskokouksen jäsenenä toimiva kansainvälisten
asioiden päällikkö Anne Sormunen, puh. 040 6845 997.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää johtokunnan jäsenehdokkaan Kokkolan
teatterin kannatusyhdistykseen vuodeksi 2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti nimesi edustajakseen vuodeksi 2018 Marlen
Timosen.
Kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen poistui kokouksesta
päätöksen teon jälkeen, klo 10.00.
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 119
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään
sovelletaan edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 96 §:n 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 katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen
23.11.2017 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;
- Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja
maakuntaohjelma 2018-2021
- Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
- Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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AJANKOHTAISASIAT JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 120
Maakunta- ja soteuudistuksen toteuttaminen kansallisella tasolla
ratkaisevassa vaiheessa. Laajaa, jopa kriittistä, keskustelua käydään
sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja sairaaloiden
työnjaosta. Toinen kansallisen tason keskusteluaihe on kasvupalvelujen
tuottaminen.
Edellä mainittujen asioiden lisäksi osittain ratkaisemattomia asioita ovat
lähinnä kuntien kiinteistöomaisuus, palveluyhtiörakenteet, ICT-ratkaisut
ja maakuntien talouslaskelmat. Muilta osin lainsäädäntö on kutakuinkin
valmiina eduskunnan käsittelyä varten. Valtion ja maakuntien ohjaus ja
neuvottelumenettelyt ovat varsin konkreettisesti määritelty.
Keski-Pohjanmaan liiton ja maakuntauudistuksen näkökulmasta
ajankohtainen asia on simulaatio- ja neuvottelumenettelyt,
aluekehityksen tilannekuvan määrittely, esivalmisteluvaiheen rahoitus ja
resursointi sekä maakuntastrategian ja toimialojen palvelujen määrittely.
Laadinnassa olevassa riskiarvioinnissa korostuu päätoimisempien
valmistelijoiden tarve vuoden 2018 alusta, järjestämisen suunnittelu ja
resurssit, konsernipalvelujen määrittely suhteessa toimialojen
palveluratkaisuihin, talouden kokonaissuunnittelu, ICT-ratkaisut ja
tilastointiasiat.
Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstöä osallistuu maakuntauudistuksen
valmisteluun, mutta samalla on huolehdittava liiton nykyisistä tehtävistä.
Esivalmisteluvaiheessa 6/2018 saakka maakuntaliiton vastuulla on
uudistuksen etenemisen hallinnollisia ja rahoituksellisia tehtäviä, joista
tärkeimpiä on esivalmisteluvaiheen kehittämisrahoituksen hallinnointi,
aluekehityksen tilannekuvan laadinnan koordinointi ja
rakennerahastotehtävien hoidon määrittely uudessa maakunnassa.
Maakuntaliiton oman toiminnan tavoitteet on hyvin määritelty vuoden
2018 talousarviossa ja tavoitteet ovat jatkumoa myös nykyiselle
ajankohtaiselle toiminnalle ja kehittämiselle.
Maakuntajohtajan yleisesittelyn lisäksi kokouksessa esitellään
tarkemmin maakuntauudistuksen aluekehityksen tilannekuvavalmistelu
ja esivalmisteluvaiheen kehittämisrahoituksen käyttö.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
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LAUSUNTO VALINNANVAPAUSLAISTA

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 121
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 15.12.2017 klo 16:15 mennessä
lausuntoa valinnanvapauslaista annettavaksi hallituksen esitykseksi.
Hallituksen esitysluonnoksen runkona on hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
(HE 47/2017vp). Lausunnolle lähetettyyn hallituksen esitysluonnokseen
on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja
muut välttämättömät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on
laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita
palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä
vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Annetut
lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton lausunnon ja painotusten
valmistelussa on käyty keskustelua Soiten valmistelun kanssa.
Lausunnon lähtökohtana on pyrkiä yhtäläiseen lausuntoon Soiten
kanssa. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen
ohjausryhmä kokoontuu 15.12.2017, jolloin maakuntavalmistelun osalta
voidaan vielä ottaa kantaa maakunnalliseen lausuntoon.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käsitellä lausunnon Soiten laatiman
lausuntomallin pohjalta ja hyväksyy maakuntaliiton
lausunnon kokouksessa tehtävin muutoksin.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi lausunnon ilman muutoksia.
--Maakuntahallituksen jäsen Marlen Timonen poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana klo 11.30.
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RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN, -HANKKEIDEN JA RAHOITUKSEN
SIIRTYMINEN ELY-KESKUKSISTA JA MAAKUNTIEN LIITOISTA
MAAKUNTIIN 1.1.2020 ALKAEN

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 122
Työ ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELYkeskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
siirtymisestä ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin
1.1.2020 alkaen.
Rakennerahastovarojen välittävän viranomaisen tehtävät siirtyvät
maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista 1.1.2020 alkaen perustettaville
uusille maakunnille. Uudistuksen aiheuttamat muutokset tulee tehdä
yhteistyössä ennakoivasti siten, että rakennerahastotoimintaan
aiheutuu mahdollisimman vähän katkoksia asiakastyön ja ohjelman
toteuttamisen näkökulmasta.
EU -lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennerahastotoiminnalle
eivät muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee
täyttää kaikki rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta
ne voidaan nimetä välittäviksi toimielimiksi.
Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty,
että kaikki maakunnat toimisivat välittävänä toimielimenä Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
maakuntauudistuksen tultua voimaan. Maakuntien liitoilla ja ELYkeskuksilla on myös mahdollisuus sopia välittävän viranomaisen
tehtävien hoitamisesta maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta
lukien rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 sulkemiseen saakka.
Sopimusosapuolina olisivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset.
Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tuli kevään 2017 aikana aloittaa
keskenään välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva
valmistelu ja neuvottelut, sekä tiedottaa hallintoviranomaiselle 2.6.2017
mennessä neuvottelujen etenemistä. Maakuntien liittojen ja ELYkeskusten tuli myös toimittaa resurssierittelytaulukko välittävän
toimielimen tehtävien järjestämisestä maakuntakohtaisesti 30.8.2017
mennessä (alustava tieto).
TEMin ohjeistus 1.11.2017 sisältää mm. seuraavia aikatauluja/
määräaikoja hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavista tiedoista:
- välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva alustava tieto
ratkaisusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimusluonnokset
yhteistyöstä 31.12.2017 mennessä
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välittävien toimielinten tehtävien järjestämistä koskeva lopullinen
tieto ratkaistusta maakuntakohtaisesti ml. mahdolliset sopimukset
31.3.2018 mennessä.
vastaukset ohjekirjeen 1.11.2017 tekniseen tukeen liittyviin
kysymyksiin 31.12.2017 mennessä

Mahdolliset tehtävien kokoamiset vahvistetaan valtioneuvoston
asetuksella.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.
--Pykälä 122 esiteltiin pykälän 118 jälkeen.
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen
klo 10.30.
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KEVÄÄN 2018 KOKOUSAIKATAULU

Maakuntahallitus 4.12.2016 § 123
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallituksen kevään 2018 kokoukset ehdotetaan pidettäviksi
seuraavasti:
Kokoukset maanantaisin
22.1.2018
19.2.2018
19.3.2018
16.4.2018
14.5.2018
11.6.2017
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 26.4.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 124
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 7.-28.11.2017
- Älykäs automaatio ja teollinen internet, palkansaajaluettelon
päivitys
- BILINE hankkeen jatkorahoitus ja palkansaajaluettelomuutos
- Bio-Pro kehittämis- ja investointihankkeiden jatkoaika ja
tarkennettu kustannusarvio
- Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden
hyödyntäminen, kustannusarvion muutos ja
palkansaajapäivitys
- Serviisi hankkeen palkansaaja ja kustannusarviomuutos
- Viskuri hankkeen palkansaaja ja kustannusarviomuutos
- Xnet hankkeen palkansaaja- ja kustannusarviomuutos
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset 7.-.28.11.2017
3. Janna Räisäsen matkaraportit (Lyon 17-21.5.2017, Tallinna 2022.9.2017, Bryssel 17-18.10.2017)
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset:
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13.11.2017

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan 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
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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