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Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 21.1.2019
Kansainvälistymisstrategian 2021 - 2027 valmistelu toteutetaan osana maakuntastrategian valmistelua
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan kansainvälisyysstrategia 2021-2027 valmistellaan
maakuntauudistuksen toimesta osana maakuntastrategiaa ja sen alaisten ohjelmien valmistelua vuoden 2020 loppuun
mennessä. Keski-Pohjanmaan liitto toteuttaa kansainvälisiä asioita Keski-Pohjanmaan maakunnan perustamiseen saakka.
Hallitus päätti kansainvälistymisstrategian valmistelusta siten, että Keski-Pohjanmaan liitossa laaditaan tiivis, liiton nykyisen
toiminnan kattava kansainvälistymisen suunnitelma siten, että se on käytössä vuoden 2019 loppupuolella ja ulottaa
vaikutuksensa vuoden 2020 saakka.

Keski-Pohjanmaan liiton henkilöratkaisujen käsittely etenee hallinto-oikeuden prosessissa
Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajien välisessä
tapaamisessa 4.7.2018 käsiteltyjen välittävän toimielimen tehtävien hoitamiseen keskittyneen tarkastuksen havaintojen ja
korjaustarpeiden toimeenpanon. Osana parantamistoimenpiteitä ja yhteisesti käytyjen keskustelujen sekä käydyn virallisen
kuulemismenettelyn perusteella maakuntahallitus päätti 6.8.2018 § 66 irtisanoa kehittämisjohtajan. Irtisanomisesta lähetetty
oikaisuvaatimus hylättiin maakuntahallituksen kokouksessa 17.9.2018 § 87. Kaj Lyyski on tehnyt Vaasan hallinto-oikeuteen
valituksen maakuntahallituksen 17.9.2018 § 87 tekemästä oikaisuvaatimuksen hylkäyspäätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus on
toimittanut Lyyskin valituksen Keski-Pohjanmaan liitolle lausuntopyyntöä varten. Kokouksessaan Keski-Pohjanmaan
maakuntahallitus päätti antaa lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle. Keski-Pohjanmaan liiton antama lausunto asiassa on eijulkinen.

Maakuntajohtajan valinnasta valitus hallinto-oikeuteen
Maakuntavaltuuston 8.11.2018 § 21 tekemästä määräaikaisen maakuntajohtajan valintapäätöksestä on valitettu Vaasan
hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on toimittanut Anne Sormusen valituksen liittoon lausuntopyyntöä varten. KeskiPohjanmaan liiton maakuntahallitus käsitteli valitusta koskevan liiton lausunnon kokouksessaan 21.1.2019. Keski-Pohjanmaan
liiton antama lausunto asiassa on ei-julkinen.

Jyrki Kaiposen vt. maakuntajohtajan tehtävää jatketaan valitusprosessin ajaksi
Vt. maakuntajohtajana toimivan ja määräaikaiseksi maakuntajohtajaksi 8.11.2018 valituksenalaisella päätöksellä valitun Jyrki
Kaiposen kanssa on neuvoteltu vt. maakuntajohtajan tehtävän jatkumisesta meneillään olevan valitusprosessin ajaksi siten, että
Kaiponen toimisi vt. maakuntajohtajana 1.2.2019 alkaen siihen saakka, kunnes maakuntavaltuuston 8.11.2018 tekemän
maakuntajohtajavalinnan laillisuus on lainvoimaisesti ratkaistu, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.
Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on nähtävissä sivuiltamme tästä linkistä.

Lisätietoja antavat:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä, puh. 040 573 6458
vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 040 138 9048

