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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Jukka-Pekka Tuikka
pöytäkirjantarkastaja

Esa Kant
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 18.6.2017 alkaen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 15.6.2018 §
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marlen Timosen ja JukkaPekka Tuikan.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Jukka-Pekka Tuikan.
---
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KESKI-POHJANMAAN VÄLIAIKAISEN TOIMIELIMEN KOKOONPANO

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 8
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe etenee KeskiPohjanmaalla konkreettisesti ja hyvässä aikataulussa.
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä hyväksyi 9.12.2016 tarkennetun
toimintamallin. Tämän jälkeen on projektivastaavien (Luoma, Jylhä,
Ylikarjula) jatkettu prosessin suunnittelua siten, että työvaliokunnan
kokouksessa 20.1.2017 ja ohjausryhmän kokouksessa 27.1.2017
hyväksytään jatkotoimenpiteet. Asioita on käsitelty myös
projektiryhmän kokouksessa 16.1.2017, maakuntaorganisaatioiden
virkajohdon välisissä neuvotteluissa sekä valmisteluryhmissä.
Voimaanpanolakiehdotuksen mukaisesti maakunnan liiton päätöksellä
mm.:
- käynnistetään väliaikaishallinnon organisoimista koskevat
neuvottelut ja näiden jälkeen väliaikaishallinnon asettamista
koskevan hallintopäätöksen teko,
- maakuntauudistuksen valmistelun edellyttämien tilojen ym.
järjestäminen,
- maakuntauudistuksen valmistelun valtionavustuksen hakeminen ja
hallinnointi ennen lakien voimaantuloa.
Väliaikaishallinnon neuvottelujen käynnistäminen on muutosjohtaja
Ilkka Luoman koordinaatiovastuulla yhteistyössä projektiryhmän kanssa.
Toimitilojen osalta on selvitetty eri vaihtoehtoja, joista
tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna pidetään Kokkolan Ewald
-yritystalon 3. kerroksen vapautuvia tiloja. Vuokrauksesta käydään
parhaillaan neuvotteluja ja tilaratkaisu on selvillä maakuntahallituksen
23.1.2017 kokoukseen mennessä. Projektitoimistossa tulee
työskentelemään 20-25 henkilöä eri suuruisilla työosuuksilla.
Kokouksessa esitellään Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
työvaliokunnan 20.1.2017 päätökset sekä ohjausryhmän 27.1.2017
esityslista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman
käynnistämään väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut
sekä päättää kokouksessa annettavan esityksen perusteella toimitilojen
vuokraamisesta maakuntauudistuksen projektitoimistolle.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti
1. valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman käynnistämään
väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut,
2. valtuuttaa Keski-Pohjanmaan liiton vuokraamaan toimitilat
maakuntauudistuksen projektitoimistolle. Muutosjohtaja ja
maakuntajohtaja valmistelevat asiaa ja vuokrauspäätös vahvistetaan
maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä.
--Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Väliaikaishallinnon muodostamisesta käytiin uuteen maakuntaan
siirtyvien organisaatioiden kesken neuvottelut ja niistä saatiin aikaan
ratkaisu 24.3.2017. Ote 24.3. käydyn neuvottelun pöytäkirjasta:
”Menettelyprosessin mukaisesti väliaikaishallintoa koskeva
neuvottelutulos kokoonpanon ja nimien osalta todetaan ja hyväksytään
osapuolien välisessä neuvottelussa 24.3.2017. Neuvottelutulos merkitään
kokouspöytäkirjaan ja samalla se hyväksytään neuvottelussa läsnä
olevien tahojen osalta. Niiltä tahoilta, jotka eivät ole neuvottelussa
paikalla edustettuina, pyydetään pöytäkirjan hyväksyminen sähköpostilla
lukukuittauksella keskiviikkoon 29.3.2017 mennessä. Pöytäkirjan
hyväksymisen jälkeen neuvottelutulos katsotaan hyväksytyksi ja se
viedään poliittiseen ohjausryhmän päätöksentekoon 31.3.2017.
Jäsenkuntien hyväksyntä neuvottelutulokselle haetaan poliittisessa
ohjausryhmässä 31.3.2017. Mikäli kaikki tahot hyväksyvät em.
menettelyllä saadun neuvottelutuloksen, katsotaan yksimielisyyden ja
osapuolia sitovan yhteistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä syntyneen.
Neuvottelutulos viedään tämän jälkeen maakuntahallituksen
käsiteltäväksi ja muodollisesti Voimaanpanolakiluonnoksen mukaisesti
vahvistettavaksi.”
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmä päätti
31.3.2017 kokouksessaan yksimielisesti hyväksyä neuvottelutuloksen ja
esittää maakuntahallituksen käsiteltäväksi väliaikaishallinnon
toimielimen ja sen kokoonpanon asettamista seuraavasti:
1. Väliaikaishallinnon vetäjä: Ilkka Luoma, Soite
2. Monialaisen kehittämisyksikön ja aluekehityksen edustaja: Jukka
Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto (varalla Jussi Salminen, Soite)
3. Hallintopalveluiden edustaja: Minna Korkiakoski-Västi, Soite
(varalla Soiten valittava uusi lakimies)
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Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 31.3.2017 § 9
Maakuntahallitus 4/2017
24.4.2017 § 38
Maakuntahallitus 8/2018
15.6.2018/§ 48
4. Tukipalveluiden edustaja: Eija Liisa Heikkilä, Soite (varalla Mika
Kivelä, Soite)
5. Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja: Mats Löfberg, Pohjanmaan
TE-toimisto (varalla Minna Uusimäki, Pohjanmaan Ely-keskus)
6. Ympäristö-, liikenne- ja luonnonvarapalveluiden edustaja: Aulis
Rantala, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (varalla Janna Räisänen,
Keski-Pohjanmaan liitto)
7. Maaseudun kehittämisen, maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden
edustaja: Sirkku Wacklin, Pohjanmaan Ely-keskus (varalla Hilkka
Kalliokoski, Kaustisen kunta, lomituspalvelut)
8. Pelastus, turvallisuus- ja varautumispalveluiden edustaja: Jaakko
Pukkinen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitos
(varalla Terho Pylkkänen, pelastuslaitos)
9. Sote -palveluiden edustaja: Eija Kellokoski-Kari, Soite (varalla Tarja
Oikarinen-Nybacka, Soite)
10. Ympäristöterveydenhuollon edustaja: Andreas Smeds, KeskiPohjanmaan ympäristöterveydenhuolto (Annukka Nikula,
ympäristöterveydenhuolto)
11. Väliaikaishallinnon pääsihteeri: Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta
(palvelusopimus Keski-Pohjanmaan liiton ja seutukunnan välillä)
Maakuntahallitus 24.4.2017 § 38
Maakunta- ja sote-uudistuksen päälait ja myös voimaanpanolaki ovat
eduskunnan käsittelyssä. Tavoitteena on lakien voimaantulo 1.7.2017
lukien, jolloin myös käynnistyy väliaikaishallinnon toiminta virallisesti.
Lakiesitysten mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019
ja maakuntavaalit käydään tammikuussa 2018. Syksyn 2017 ja vuoden
2018 aikana toteutetaan uuden maakunnan perustamistoimenpiteet, joten
väliaikaishallinnolle kuuluvien tehtävien valmistelu tulisi käynnistää
ennakoivasti mahdollisimman pian. Keski-Pohjanmaan maakunta- ja
sote-valmistelun osalta suunnitelma on, että väliaikaishallinnon toiminta
käynnistetään suunnittelutyönä jo toukokuussa 2017. Mikäli eduskunnan
käsittelyssä voimaanpanolakia muutetaan väliaikaishallinnon
toimielimen osalta, asia tuodaan uudelleen päätettäväksi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää vahvistaa Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen ohjausryhmän 31.3.2017 hyväksymän
neuvottelutuloksen ja päättää asettaa Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toimielimen ja sen
kokoonpanon.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ohjausryhmän neuvottelutuloksen, asetti
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon
toimielimen ja vahvisti sen kokoonpanon ohjausryhmän tuloksen
mukaiseksi.
--Maakuntahallitus 15.6.2018 § 48
Maan hallituksen voimassa olevien linjausten mukaan jokaiseen
maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa
maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja
käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. Väliaikaisen
toimielimen tehtävänä on valmistella toimintaa ja taloutta maakunnan
kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopivat kunkin
maakunnan alueet toimijat, eli maakunnan liitto, kunnat,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet,
sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot.
Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava näiden organisaatioiden
viranhaltijoista. Tarkoituksena on, että väliaikaishallinnon jäseninä
toimivat viranhaltijat pysyisivät virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa.
Heidät vapautettaisiin varsinaisista tehtävistään siten, että he voisivat
tarvittaessa toimia valmistelutoimielimessä kokoaikaisesti. Virkasuhteen
organisaatiot vastaisivat tänä aikana edelleen työnantajavelvoitteista.
Valmistelutoimielimen jäsenet käyttäisivät toimielimessä itsenäisesti
toimivaltaansa, eivätkä he olisi tässä tehtävässä työnantajansa
edunvalvojia. He hoitaisivat tehtäviään maakunnan yleisen edun
näkökulmasta.
Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia
määräaikaisesti voimassa oleviksi korkeintaan vuoden 2019 loppuun
saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.
Uudistuksen täytäntöönpanoa varten on perustettu myös poliittinen
seurantaryhmä (ohjausryhmä). Ne eivät voisi kuitenkaan käyttää laissa
väliaikaiselle valmistelutoimielimelle säädettyä toimivaltaa, vaan
voisivat välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan valmistelutoimielimelle.
Muiden viranomaisten on osallistuttava maakuntien toiminnan ja
hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava maakunnalle siinä
tarpeellista virka-apua.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen on viestittävä valmistelun
etenemisestä alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille,
järjestöille ja muille yhteisöille sekä varattava näille tarvittaessa
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mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa olevista merkittävistä
asioista. Viestinnässä on otettava huomioon kansalliskieliä koskevat
velvoitteet.
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä on
hyväksynyt väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoon
kokouksessaan 1.6.2018.
Muutokset johtuvat pääasiassa henkilöstössä tapahtuneista muutoksista /
päivityksistä.
Lisätietoja antaa muutosjohtaja Jussi Rämet.
Muutosjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanoksi seuraavan:
Väliaikaishallinnon johtaja,
muutosjohtaja
Konsernihallinnon muutosjohtaja,
hallintopalvelujen edustaja

Monialaisen kehittämisyksikön
ja aluekehityksen edustaja

Tukipalvelujen edustaja ja
henkilöstövalmistelija

Jussi Rämet

Jyrki Kaiponen
(varalla hallintopalvelujen
osalta Anne Harjunpää)

Jukka Ylikarjula
(varalla Jussi Salminen)

Eija-Liisa Heikkilä
(varalla Mika Kivelä)

Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja Helvi Riihimäki
(varalla Minna Uusimäki)
Ympäristö-, liikenne- ja
luonnonvarapalveluiden edustaja

Aulis Rantala
(varalla Janna Räisänen)

Maaseudun kehittämisen,
maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden
edustaja
Sirkku Wacklin
(varalla Hilkka Kalliokoski)
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Jaakko Pukkinen
(varalla Terho Pylkkänen)

Sote-palveluiden edustaja

Eija Kellokoski-Kari
(varalla Tarja OikarinenNybacka)

Ympäristöterveydenhuollon edustaja

Andreas Smeds
(varalla Annukka Nikula)

Väliaikaishallinnon pääsihteeri

--

Väliaikaishallinnon pysyvä asiantuntija Minna Korkiakoski-Västi
(31.8.2018 asti)
Väliaikaishallinnon pysyvä asiantuntija Mika Kivelä
Viestinnän edustaja

Suvi Melender-Lågland
(varalla Tiina Harjunpää)

Ehdotus lähetetään toimielimeen esitettyjen henkilöiden organisaatioiden
hyväksymismenettelyyn. Organisaatioiden on hyväksyttävä kokoonpano
1.8.2018 mennessä, jonka jälkeen Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus
voi asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen välittömästi eduskunnan
hyväksyttyä keskeiset maakunta- ja sote-uudistusta ohjaavat lait sekä
mm. maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain
voimaanpanosta.
2. Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy omalta osaltaan väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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OSALLISTUMINEN MUUTOSJOHDON AKATEMIAN
PILOTTIVALMENNUSOHJELMAAN

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 49
Muutosjohdon akatemia tarjoaa yhdessä viiden yliopiston (Aalto
University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston
kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun
yliopisto /TSE exe) ja maakuntien yhteistyönä kehittyvän
liiketoimintaosaamisen pilottiohjelmaa.
Ohjelma alkaa elokuun 2018 lopussa ja päättyy yhteiseen tilaisuuteen
huhtikuun alkupuolella 2019. Käsiteltävät aiheet liittyvät strategia- ja
johtoryhmätyöhön sekä konsernijohtamiseen, kilpailukyvyn
kehittämiseen ja asiakkuuksiin, uusiin ekosysteemitalouden
toimintamalleihin, talousjohtamiseen, johtamisjärjestelmiin ja
tuloksellisuuteen sekä uudistamiseen ja ihmisten johtamiseen. Koko
ohjelman läpileikkaavina teemoina käsitellään mm. vastuullisuutta,
ekosysteemiä ja monituottajuutta, vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta.
Kurssiohjelman hinta osallistujaa kohti on 6 000 euroa + alv, josta
Muutosjohdon akatemia maksaa 4 000 euroa ja maakunta 2 000 euroa.
Omarahoitusosuuden kattamiseen on käytössä maakuntauudistuksen
esivalmistelun rahoitus. Ilmoittamalla maakuntanne edustajat
koulutusohjelmaan sitoudutte samalla omalta osaltanne maakunnan
osuuteen ohjelmaan osallistumisesta.
Lisätietoja antaa muutosjohtaja Jussi Rämet.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaan maakunnan edustajana muutosjohdon akatemian
pilottivalmennusohjelmaan osallistuu muutosjohtaja Jussi Rämet.
Ohjelman omarahoitus (2 000 euroa) katetaan Keski-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen esivalmistelusta (15 10).
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2018

15.6.2018/§ 50

50 §

Sivu
153

OPETUS- JA KULTTUURIMININISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ
KUNTIEN KULTTUURITOIMINNASTA ANNETUN LAIN
UUDISTAMISEEN

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 50
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa muistiosta kuntien
kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi. Lausunnot jätetään
lausuntopalvelu.fi -sivustolle 28.6.2018 mennessä.
Työryhmä ehdottaa esityksessä säädettäväksi lain kuntien
kulttuuritoiminnasta, joka korvaisi nykyisen lain vuodelta 1992.
Esityksen tavoitteena on uudistaa laki vastaamaan kuntien
kulttuuritoiminnassa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia
sekä perustuslain säännöksiä ja kulttuuritoimintaa koskevien
kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin
kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät,
kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä
tiedon tuottaminen ja arviointi. Samalla muutettaan ajan tasalle kunnan
tehtäviä ja valtionrahoitusta koskevat säännökset.
Esityksessä korostetaan kulttuurin ja taiteen monia mahdollisuuksia
rikastuttaa ihmisten elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta
edistämällä voidaan vaikuttaa mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja
osallisuuteen sekä kuntien elinvoimaisuuteen. Kulttuuritoimintaa
järjestettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä eri
väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset. Asukkailla tulee olla
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan.
Kunnassa tulee esityksen mukaan olla riittävä ja monipuolinen
osaaminen kulttuuritoiminnan järjestämisessä. Kunta voi tarvittaessa
järjestää kulttuuritoimintaa myös yhteistyössä toisten kuntien kanssa.
Yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa on
myös tärkeää.
Lakiehdotuksessa esitetään säädettäväksi kehittämistehtävä, jolla
tuettaan kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamisen vaikuttavuutta,
henkilöstön osaamista ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Tiedon
tuottamisella ja arvioinnilla tuetaan lain tavoitteiden ja tehtävien
toteutumista.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.10.2017 työryhmän, jonka
tehtävänä oli laatia ehdotus kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
muuttamiseksi. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 17.10.201730.9.2018.
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Työryhmän tuli valmistella ehdotus hallituksen esityksen muotoon.
Työryhmän tuli valmistelutyössä ottaa huomioon toimintaympäristön
muutokset ja niiden vaikutukset kuntien kulttuuritoimintaan,
kulttuuripalveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen, moninaisuuden
turvaamiseen ja edistämiseen, kulttuuripalveluja koskevien tavoitteiden
toteutumisen ja toiminnan arviointi sekä osaamisen varmistaminen
kulttuuripalveluiden järjestämisessä. Lisäksi työssä tuli ottaa huomioon
kuntien yhteistyömahdollisuudet kuntien sisällä, niiden välillä sekä
kolmannen, yksityisen sekä muun julkisen sektorin kanssa. Myös
hallitusohjelmaan sisältyvät uudistukset ja hallituksen linjaukset tuli
ottaa huomioon.
Tavoitteet
Lakiesityksen tarkoitus on saattaa kuntien kulttuuritoimintaa koskeva
laki ajan tasalle siten, että se vastaa kulttuuria ja taidetta sekä kuntia
koskevia toimintaympäristömuutoksia. On tärkeää, että myös kuntien
kulttuuritoiminnasta on ajan tasalla oleva laki, kuten kuntien
sivistystoimialan kokonaisuuteen liittyvistä kirjasto-, liikunta- ja
nuorisotoiminnasta, joista on säädetty uudet lain viime vuosien aikana.
Keski-Pohjanmaan liiton lausunto:
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä on
käsitellyt asiaa kokouksessaan maanantaina 28.5.2018. Esityksen
nykytilassa, tavoitteissa, ehdotuksissa ja vaikutuksissa on huomioitu
keskeiset asiat. Lakiesitys ja sen yksityiskohtaiset perustelut ovat
tarkoituksenmukaiset. On tärkeää, että uudistus voidaan toteuttaa
esityksen lähtökohdan mukaisesti kustannusneutraalisti siten että
kulttuuritoiminnan nykyistä resurssiniukkuutta pyritään kuntien,
alueiden ja valtion toimesta pitkäjänteisesti helpottamaan. Lisäksi
kuntien kulttuuritoiminnan yhteistyörakenteita tulee kehittää yhdessä
perustettavien maakuntavirastojen kanssa.
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun lausunnon.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun lausunnon.
---
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KESKI-POHJANMAAN EHDOKKAAT POHJANMAAN
TAIDETOIMIKUNTAAN 2019-2020

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 51
Taiteen edistämiskeskus on pyytänyt yhteisöjä esittämään vähintään
kahta ehdokasta yhteisön alueella toimivan alueellisen taidetoimikunnan
jäseniksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 1.1.2019. KeskiPohjanmaa kuuluu Pohjanmaan taidetoimikunnan alueeseen.
Taidetoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja 7 jäsentä.
Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken)
asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman alansa
asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat päättävät
taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja
palkinnoista alueillaan sekä antavat lausuntoja. Ehdokkaiden joukossa
tulee olla sekä naisia että miehiä, mahdollisuuksien mukaan molempia
vähintään yksi.
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä on
valinnut seuraavat henkilöt ehdokkaiksi kokouksessaan 28.5.2018:
Kari Pappinen ja Irina Parviainen. Henkilöiden käytettävyys on
tarkistettu ja esitys on toimitettu Taiteen edistämiskeskukselle määräajan
mukaisesti 31.5.2018.
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi.
---
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KESKI-POHJANMAAN EHDOKKAAT VALTION TAIDETOIMIKUNTIIN
2019-2020

Maakuntahallitus 15.6.2008 § 52
Taiteen edistämiskeskus on pyytänyt yhteisöjä esittämään vähintään
neljää ehdokasta edustamiensa taiteenalaa lähinnä olevien valtion
taidetoimikuntien jäseniksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 1.1.2019.
Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken)
asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman alansa
asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat päättävät
taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja
palkinnoista alueillaan sekä antavat lausuntoja. Ehdokkaiden joukossa
tulee olla sekä naisia että miehiä, mahdollisuuksien mukaan molempia
vähintään kaksi.
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä on
valinnut seuraavat henkilöt ehdokkaiksi kokouksessaan 28.5.2018:
Matti Hakamäki, Kristina Ahmas, Kirsti Rasehorn ja Mika Jämsä.
Henkilöiden käytettävyys on tarkistettu ja esitys on toimitettu Taiteen
edistämiskeskukselle määräajan mukaisesti 31.5.2018.
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNALLINEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 53
Keski-Pohjanmaan liiton lakisääteisenä tehtävänä on vastata maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä,
siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun
yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa (Laki
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista).
Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen
maantielain muuttamisesta 45/2018 toteutuessa säädettävä laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä määrittelisi maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen sisällön. Lakimuutosten myötä
jokaisen maakunnan tulee laatia valtakunnallisessa
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon
edistämiseksi toimialueellaan monivuotinen maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kahdentoista vuoden toimenpide- ja
rahoitusohjelman sisältävä valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on tulossa lainsäädäntöön ensimäistä
kertaa. Suunnittelun on tarkoitus perustua eri tasojen väliseen
vuorovaikutukseen ja toimijoiden väliseen jatkuvaan yhteistyöhön.
Keski-Pohjanmaalla on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma
maakuntaa laajemmassa yhteistyössä. Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategia valmistui syksyllä 2017 Pohjois-Suomen
maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja Liikenneviraston yhteistyönä. Sitä
edelsivät vuonna 2011 laadittu ja vuonna 2014 tavoitteiltaan päivitetty
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen
liikennestrategia KAKEPOLI ja vuonna 2007 valmistunut Kokkolan,
Pietarsaaren ja Kaustisen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma
KOPIKALI. Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tullessa
lakisääteiseksi maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädäntöuudistuksen
yhteydessä Keski-Pohjanmaalla on hyvä tarkastella liikennejärjestelmän
kokonaisuutta paikallislähtöisemmin. Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategia toimii ylimaakunnallisena strategiana
maakuntakohtaisten liikennejärjestelmien tarkistamistyössä.
Keski-Pohjanmaan liitto tekee maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Työn aluksi kootaan olemassa oleva
liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä aineisto ja tarvittaessa
laaditaan täydentäviä erillisselvityksiä. Työn laatimista seurataan KeskiPohjanmaan liitossa toimivassa alueellisessa
liikennejärjestelmätyöryhmässä, jota täydennetään tarvittaessa ja joka
toimii liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen ohjausryhmänä.
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Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tarkempi työsuunnitelma
tehdään omana työnä aineistojen kokoamisen ohella. Vuoden 2019
talousarvioon tehdään varaus liikennejärjestelmäsuunnitelman
mahdollisille erillisselvityksille sekä ostopalveluresursointiin.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen.
Aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen esitteli asian, klo 8.53-9.08
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1.
päättää käynnistää Keski-Pohjanmaan maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen,
2.
valitsee ohjausryhmään maakuntahallituksen edustajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään
hallituksen edustajaksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti
Haimakaisen.
---
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SOPIMUSTEN JA IRTAIMISTON KARTOITUS JA ARVIOINTI
SIIRTYMÄTILANTEESSA

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 54
Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan merkittävä vastuunsiirto
olemassa olevien sopimusten siirtyessä uudelle omistajalle.
Maakuntauudistus on luonteeltaan laaja toiminnan muutos, jonka
yhteydessä voidaan huomioida hankintatoimen sekä toimittaja- ja
sopimuksenhallinnan kehittäminen.
Maakunnan uuden toimintatavan tehokas suunnittelu, käyttöönotto ja
toteutus edellyttää, että kunkin sopimuksia luovuttavan organisaation
nykyiset toimintatavat tunnetaan ja voimassa olevat hankintasopimukset
kartoitetaan.
Maakuntauudistuksen sopimussiirtoihin valmistauduttaessa on aluksi
selvitettävä voimassa olevat hankintasopimukset organisaatioittain.
Sopimusten kerääminen ja analysointi ovat välttämättömiä toimenpiteitä,
jotta kustannustehokkuus voidaan varmistaa tulevaisuudessa.
Sopimuksissa saattaa olla päällekkäisyyksiä, koska maakunnille siirtyy
lukuisia sopimuksia eri kunnista. Sopimusten kartoituksen jälkeen
arvioidaan, voitaisiinko esimerkiksi sopimuksia karsimalla päästä
kustannustehokkaampaan lopputulokseen.
Keski-Pohjanmaan liiton osalta sopimusten kartoitus on jo aloitettu.
ICT-sopimukset on jo aiemmin selvitetty ja listattu
tiedonhallintajärjestelmään, M-Filesiin, jossa ne päivitetään ajan tasalle.
Myös muiden sopimustietojen päivitys, sekä irtaimiston kartoitus on
aloitettu.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee sopimusten ja irtaimiston kartoituksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi tilanteen tiedoksi.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 15.6.2018 55
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 22.5-14.6.2018
- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanoon
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 31.5-14.6.2018
3. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 31.5.-14.6.2018
- Biline – turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut/muutospäätös
4. Hallintopäällikön tekemät hankkeiden maksatuspäätökset sekä
oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset 1-14.6-2018
5. HVJ:n henkilöstöliite lähetetty HVOlle 20.3.2018
6. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1.6.2018
7. Lähetetty 31.5.2018 Taiteen edistämiskeskukselle KeskiPohjanmaan liiton esitys Pohjanmaan taidetoimikunnan jäseniksi
8. Lähetetty 31.5.2018 Taiteen edistämiskeskukselle KeskiPohjanmaan liiton esitys valtion taidetoimikunnan jäseniksi
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi
kohdat 5-8
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 56
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.
Maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2018 käsitellyt asiat;
12 §

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan johtajasopimuksen
päivittäminen

Lisätietoja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018
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.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja totesi, että
johtajasopimuksen muutos liiton ja maakuntajohtajan välillä voidaan
allekirjoittaa välittömästi.
--Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Kokous keskeytettiin pykälän 56 käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen
klo 10.14.
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JOHTAMISEN RISTIRIITATILANTEEN JA LUOTTAMUKSEN
MENETTÄMISEN TOTEAMINEN

Maakuntahallitus 15.6.2018 §
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan kanssa on tänään 15.6.2018
allekirjoitettu johtajasopimuksen muutos, jonka mukaan johtamisen
ristiriitatilanne ja luottamuksen menettäminen maakuntajohtajaan
voidaan todeta maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan yhteisellä
toteamuksella. Tällöin maakuntajohtaja irtisanoutuu itse välittömästi
maakuntajohtajan virasta, jolloin virkasuhde ja siihen yhteydessä olevat
luottamustoimet lakkaavat heti. Tuossa tilanteessa irtisanoutuessaan
maakuntajohtajalla on oikeus kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan
erokorvaukseen.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.
Päätösehdotus maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen
pohjalta:
1. Maakuntahallitus toteaa käsityksenään, että vallitsevassa tilanteessa
on kyse maakuntajohtajan johtajasopimuksen päivitetyssä kohdassa
3.6. tarkoitetusta johtamisen ristiriitatilanteesta ja Keski-Pohjanmaan
liiton taholta luottamuksen menettämisestä maakuntajohtaja Jukka
Ylikarjulaan.
2. Maakuntahallitus käynnistää välittömästi Jukka Ylikarjulan kanssa
neuvottelun, jossa selvitetään, onko edellä mainittu johtamisen
ristiriitatilanne ja luottamuksen menettäminen maakuntajohtajaan
yhteisesti todettavissa.
3. Mikäli edellä mainittu johtamisen ristiriitatilanne ja luottamuksen
menettäminen maakuntajohtajaan voidaan yhteisesti todeta, ja mikäli
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula irtisanoutuu virastaan, valtuutetaan
maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vs.
maakuntajohtaja ja hallintopäällikkö sopimaan liiton taholta
Ylikarjulan kanssa hänen virkasuhteensa päättymiseen liittyvistä
yksityiskohdista.
4. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa heti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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MAAKUNTAJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 58
Maakuntahallituksen kokouksen kuluessa Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntahallitus ja kokoukseen saapunut maakuntajohtaja yhteisesti
totesivat, että maakuntajohtajan viran hoitamisessa vallitsee sellainen
johtamisen ristiriitatilanne ja luottamuksen puuttuminen, jota
maakuntajohtajan johtajasopimuksen päivitetyssä 3.6. kohdassa
tarkoitetaan.
Jukka Ylikarjula irtisanoutui johtajasopimuksen mukaisesti KeskiPohjanmaan liiton maakuntajohtajan virasta eron astuessa voimaan heti
(15.6.2018). Jukka Ylikarjulalle maksetaan kuuden (6) kuukauden
palkkaa vastaava eroraha sekä maakuntajohtajan virkasuhteesta
kertyneet saatavat seitsemän (7) päivän kuluessa eli 21.6.2018.
Ylikarjula eroaa kaikista luottamustoimista, jotka perustuvat
maakuntajohtajan virkasuhteeseen.
Irtisanoutumisen yhteydessä on Keski-Pohjanmaan liiton ja Jukka
Ylikarjulan kanssa sovittu virkasuhteen päättymiseen liittyvistä
järjestelyistä.
Jukka Ylikarjula oli saapuvilla kokouksessa klo 10.28-10.55.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.
Päätösehdotus maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen
pohjalta:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että maakuntajohtajan johtajasopimuksen päivitetyssä 3.6.
kohdassa tarkoitettu johtamisen ristiriitatilanne ja luottamuksen
menettäminen maakuntajohtajaan on yhteisesti todettu
maakuntahallituksen ja maakuntajohtaja Ylikarjulan toimesta,
2. vahvistaa vastaanotetuksi Jukka Ylikarjulan
irtisanoutumisilmoituksen 15.6.2018 ja toteaa hänen virkasuhteensa
maakuntajohtajana päättyneeksi 15.6.2018
3. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton ja Jukka Ylikarjulan välisen
sopimuksen virkasuhteen päättymiseen liittyvistä järjestelyistä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja lisäksi totesi että, sopimus
virkasuhteen päättymiseen liittyvistä järjestelyistä ei ole julkinen, eivätkä
sopimusosapuolet kommentoi sitä tai luottamuksen menettämiseen
johtaneita syitä.
--Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maakuntahallitus 15.6.2018 § 59
Maakuntahallitus nimesi 30.5.2018 kokouksessaan maakuntauudistuksen
konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiposen toimimaan
maakuntajohtajan sijaisena 31.5.2018-8.8.2018 maakuntajohtaja Jukka
Ylikarjulan lomien aikana. Jukka Ylikarjula on irtisanoutunut
maakuntajohtajan virasta 15.6.2018. Kokousaikataulun mukaan seuraava
maakuntahallituksen kokous pidetään 20.8.2018.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.
vs. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen
pohjalta:
Maakuntahallitus
1. nimeää aiemmin maakuntajohtajan sijaiseksi 8.8.2018 saakka
nimetyn Jyrki Kaiposen toimimaan vt. maakuntajohtajana 31.8.2018
saakka, perusteena avoimeksi jääneen viran tehtävien hoidon
väliaikainen järjestäminen. Kaiposen työaika jakautuu vt.
maakuntajohtajan tehtävän ja konsernihallinnon muutosjohtajan
tehtävien kesken 50 %/50 %,
2. toteaa, että maakuntajohtajan viran täyttämistä koskevista
toimenpiteistä päätetään maakuntahallituksen elokuun kokouksessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Valtuuston varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui kokouksesta klo
11.52.
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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 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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