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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Ulla-Riitta Harju
pöytäkirjantarkastaja

Antti Hietaniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 13.11.2018 alkaen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 119
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Minna
Lankisen.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Antti Hietaniemen.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 120
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 8.11.2018 käsitellyt asiat;
15 §
Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikauden 2019
tarkastusta varten
16 §
Lisätalousarvio 2018
17 §
Luottamushenkilöiden palkkiot 2019-2020
18 §
Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021
19 §
Hallintosäännön muutos
20 §
KP-Copra Invest Oy
21 §
Maakuntajohtajan valinta
Lisätietoja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 8.11.2018 päätökset
(§§ 15-20) 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.
2. hyväksyy vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman,
3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman,
4. toteaa, että maakuntajohtajan valinnasta on erillinen
täytäntöönpanopykälä.
Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksyttiin ponsiesitys liittyen
hallintosäännön muutokseen ”Selvitetään seuraavassa
maakuntahallituksen kokouksessa työnantajan edustajat liitossa sekä
maakuntajohtajan sijaisuus työnantajan edustajana”.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. päätti toimeenpanna maakuntavaltuuston tekemät päätökset
(§§ 15-20) ja
2. hyväksyi vuosien 2018 ja 2019 talousarvion käyttösuunnitelmat.
3. päätti hallintosääntöön liittyen, että maakuntajohtajan sijaisena
maakuntajohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
hallintopäällikkö. Tätä määräystä noudatetaan niissä
poissaolotilanteissa, joissa maakuntajohtaja on estynyt hoitamasta
virkatehtäväänsä vuosiloman, sairausloman tai virkavapauden vuoksi
taikka maakuntajohtajan ollessa muutoin esteellinen hallintolain
(434/200) 28 §:n tarkoittamalla tavalla.
4. päätti käsitellä ponsiesityksen kohdan työnantajan edustajien
nimeämisen seuraavassa kokouksessa.
--Hallituksen jäsen Johanna Paloranta saapui kokoukseen asian käsittelyn
aikana, klo 9.16.
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MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 121
Maakuntavaltuusto on 8.1.12018 pykälässä 21 päättänyt määräaikaisen
maakuntajohtajan valinnasta ajalle 1.1.2019-31.12.2020.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että maakuntavaltuusto valitsi määräaikaiseen
maakuntajohtajan virkaan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 Jyrki
Kaiposen,
2. valintapäätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli valittu ei täytä
hyväksyttävää lääkärintodistusta ja perusmuotoista
turvallisuusselvitystä koskevia ehtoja,
3. käsittelee valintapäätöksen täytäntöönpanon vasta sitten, kun ehtojen
täyttyminen ja valintapäätöksen lainvoimaisuus voidaan todeta ja
4. valtuuttaa maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen
puheenjohtajistot käynnistämään neuvottelut Jyrki Kaiposen kanssa
johtajasopimuksen valmistelemisesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi esityksen.
vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
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MERIALUESUUNNITTELU, VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 122
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merten aluesuunnittelusta
astui voimaan syksyllä 2014. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda
merten aluesuunnittelulle lähtökohdat, joilla edistetään merialueiden
kestävää kehitystä ja talouden kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä
sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Direktiiviä sovelletaan
kaikkiin merivesiin rannikolta talousvyöhykkeen ulkorajaan. Jäsenmaat
saavat itse päättää, miten direktiivi pannaan täytäntöön, mutta
merialuesuunnitelmien tulee olla hyväksyttyjä 31.3.2021 mennessä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannikon maakuntaliittojen tulee
laatia yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaa, jotka sovitetaan yhteen.
Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman alueensa merialuesuunnitelman. KeskiPohjanmaan liitto valmistelee yhdessä Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan
ja Lapin liittojen kanssa merialuesuunnitelman Selkämeren pohjoisosalle
sekä Merenkurkun ja Perämeren alueelle. Merialuesuunnitelmien
laatimista ohjaa koordinaatioryhmä, joka koostuu rannikon
maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajista. Yhteistyötä
koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
rahoittama Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio 2016–2021
-hanke mahdollistaa tarvittavien selvitysten tekemisen. Hankkeeseen on
myös palkattu koordinaattori.
Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen
tarpeita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne,
kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja
luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi kiinnitetään
huomiota kulttuuriperintöön, maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen
ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.
Merialuesuunnitelmat eivät kuulu kaavoitusjärjestelmän piiriin, ja ne
ovat luonteeltaan strategisia suunnitelmia ilman oikeusvaikutuksia.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntien liittojen on
järjestettävä merialuesuunnitelman valmistelu siten, että niiden
viranomaisten ja yhteisöjen, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
lisäksi kaikilla kiinostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitelman
valmisteluun. Kolmelle merialuesuunnitelmalle on laadittu yhteinen
vuorovaikutussuunnitelma.
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Se antaa vastauksia kysymyksiin siitä, miksi merialuesuunnitelma
tehdään ja mitä se on, mitä aluetta merialuesuunnitelmat koskevat, mitä
asioita merialuesuunnitelmissa käsitellään, miten ja missä aikataulussa
merialuesuunnitelmat laaditaan sekä miten suunnitteluprosessiin voi
osallistua.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee vuorovaikutussuunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi vuorovaikutussuunnitelman tiedoksi.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 123
1. vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 23.10-2.11.2018
- määräaikaisen hallintosihteerin palkkaaminen/Turkulainen
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 23.10.-2.11.2018
3. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 23.10.-2.11.2018
- AIKO/ Biomassapohjaisen teknisen hiilen applikaatiot
CARBOTECH
- AIKO/ PAASI ProAktiivinen alueellinen sameusmallintamisen
innovaatiokokeilu
- AIKO/KAIKKI Kansanmusiikin aineeton kulttuuriperintö KeskiPohjanmaalla
- AIKO/ MOAMU – kansainvälisen toiminta-alustan kehittäminen
ja toimijaverkoston rakentaminen
- AIKO/ NOPEA Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet
akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle
- AIKO/ Keski-Pohjanmaan vähittäiskauppojen varautuminen
nettikaupan lisääntymiseen
- AIKO/Telakka
- AIKO/ KASE Kasvuohjelma/Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän
varautuminen Kaustisen seudulla ja kokeilu osaavan työvoiman
hankintaa
4. Lähetetty 22.10.2018 lausunto Kannuksen kaupungille Kannuksen
keskustan osayleiskaavaehdotuksesta ja Eskolan taajaman
osayleiskaavaehdotuksesta
5. Lähetetty 22.10.2018 lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle EteläPohjanmaa II vaihemaakuntakaavan muutoksen kaavaehdotuksen
6. Lähetetty 26.10.2018 Valtionvarainministeriölle lausunto
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen
tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi
kohdat 2-4.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
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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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