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ASIAT

§ 59 - 63

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Kauko Ojala
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Teppo Rekilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Marita Loukiainen
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Typpö
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla
10 - 15.8.2016
Kokkolassa

Teppo Rekilä
suunnittelupäällikkö
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 20.6.2015 § 59
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marita Loukiaisen ja Sakari
Typön.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marita Loukiaisen ja Sakari Typön.
---
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MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUPROSESSI

Maakuntahallitus 13.6.2016 § 54
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilannetta on käsitelty
maakuntahallituksen kokouksissa useaan otteeseen; viimeksi 11.4.2016
§ 33 ja 9.5.2016 § 54. Pääministeri Sipilän hallituksen ja
reformiministeriryhmän viimeisten linjausten mukaan
lakiesitysluonnokset julkistetaan 20.6.2016 alkavalla viikolla,
mahdollisesti jo 17.6.2016.
Maakuntauudistuksen vaiheistus ja esivaiheen valmistelu
Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat kirjeellään
26.5.2016 VM37:00/2016 pyytäneet, että maakuntien liitot kutsuvat
kokoon valmisteilla olevien uusien maakuntien monitoimialaisen
kokonaisuuden toimeenpanon käynnistämisen esivalmistelua varten
ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä
sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä
maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. Näiden tahojen on
perusteltua olla tasapuolisesti edustettuina esivalmisteluvaihetta
ohjaavissa ja sitä toteuttavissa ohjaus- ja valmisteluryhmissä.
Valtiovarainministeriö pyytää, että maakuntien liitot ilmoittavat
15.8.2016 mennessä, miten ovat käynnistäneet pyydetyn yleisen
esivalmistelun. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano jakautuu
neljään vaiheeseen:
1) Esivalmistelu 1.7.2017 saakka,
2) Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto 1.7.2017 –
1.3.2018,
3) Maakunnan käynnistymisvaihe 1.3.2018 – 31.12.2018,
4) Uuden maakunnan toiminta alkaa 1.1.2019 alkaen.
Ministeriöt korostavat kirjeessään, että aikataulu huomioiden on tarpeen,
että muiden kuin sote-tehtävien siirtojen toteutusta ja uusien maakuntien
toiminnan käynnistämistä ryhdytään valmistelemaan jo ennen
kesälomakautta 2016.
Keski-Pohjanmaan liiton nimissä on kutsuttu koolle seuraavat
valmistelevat kokoukset:
- 15.06.2016, virkajohdon neuvottelukokous Kokkolassa klo 9:0012:00 maakuntajohtajan kutsusta.
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23.06.2016, ”Maakuntastartti” Kokkolassa klo 8:30 – 11:30.
Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus ja Keski-Pohjanmaan
esivalmisteluvaiheen avoin kuulemistilaisuus. Tilaisuus on avoin ja
siihen kutsutaan erikseen VM:n kirjeessä mainitut organisaatiot,
henkilöstöjärjestöt sekä maakunnan yhteistyöjärjestöt.

Esivaiheen valmistelu Keski-Pohjanmaalla:
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee maakuntauudistuksen
esivaiheen organisointia kokouksissaan 13.6., 20.6. ja 22.8.2016.
Tavoitteena on, että esivalmisteluvaiheen kaikki toimielimet ja
työryhmät asetetaan viimeistään 22.8.2016, jolloin esivalmisteluvaihe on
toiminnassa 1.9.2016 lukien. Virkavastaavien esivalmisteluryhmä
aloittaa toimintansa 15.6.2016.
Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen organisointi
väliaikaisratkaisuna päätetään maakuntahallituksessa kesäkuussa.
Virallinen organisointi ja muutosjohtajien nimeäminen tapahtuvat uuden
nimettävän ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee kokouksessa annettavan esittelyn tiedoksi ja
käy lähetekeskustelun:
1. maakuntalain luonnoksesta,
2. Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen organisoinnista ja
valmisteluelinten koollekutsumisesta,
3. Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajan ja muun henkilöstön
nimeämisestä esivalmisteluvaiheen tehtäviin.
Seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 20.6.2016 jatketaan asian
käsittelyä ja tehdään tarkemmat päätökset.
Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja hyväksyi esitellyn
esivalmisteluvaiheen organisointia koskevan kaavion pohjaksi
jatkovalmistelulle. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
--Hallituksen jäsen Marita Loukiainen poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 11.45.
Maakuntahallitus 20.6.2016 § 60
Kuntien, sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, Ely-keskuksen, AVI:n,
pelastuslaitoksen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2016

20.6.2016/§ 60

Sivu
168

viranhaltijajohdon kokoontui 15.6.2016. Lisäksi maakuntaliiton
valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto kokoontui 15.6.2016.
Neuvotteluissa puollettiin maakuntahallituksen kokouksessa 13.6.2016
esitetyn Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen hyväksymistä
muutamilla täydennyksillä. Keski-Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen
organisaatio ja toimintamalli saatetaan seuraavaksi hyväksyttäväksi
maakuntahallitukselle 20.6.2016, jonka jälkeen malli esitellään
avoimessa info- ja kuulemistilaisuudessa, ”maakuntastartissa”,
Kokkolassa 23.6.2016.
Maakuntaliitto toimii maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen
hallinnollisena organisaationa. Maakuntahallitus päättää
maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen yhteistoiminnallisista
asioista kunnes ohjausryhmä on organisoitunut. Tavoitteena on saada
toteutettua kuulemis- ja nimeämisprosessi siten, että edustajien nimet
olisivat tiedossa jo maakuntastartissa 23.6.2016 taikka viimeistään
maakuntahallituksen kokoukseen 22.8.2016 mennessä.
Virkavalmistelua koordinoi projektiryhmä, jossa valmistellaan asioita
ohjausryhmän päätettäväksi sekä työvaliokunnalle,
yhteistoimintaryhmälle ja kuntafoorumille käsiteltäviksi.
Projektiryhmässä ovat edustettuina uuden maakuntahallinnon tehtävien
mukaisten organisaatioiden johtavat viranhaltijat. Projektiryhmän ja
samalla maakuntauudistuksen esivaiheen ”muutostoimiston”
muodostaisivat esityksen mukaan: maakuntauudistuksen muutosjohtaja,
sote-uudistuksen muutosjohtaja, hallintovastaava, projektikoordinoijat ja
viestintävastaavat sekä Ely-keskuksen nimeämä henkilö. Edellä mainitut
tehtävät hoidetaan oman toimen ohessa.
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja
Ilkka Luoma ovat työparina valmistelleet Keski-Pohjanmaan maakuntaja sote-uudistusta. Keskustelujen perusteella on esitetty, että he
toimisivat esivalmisteluvaiheen muutosjohtajina. Neuvotteluissa on ollut
esillä, että Kaustisen seutukunnan kehitysjohtaja Petri Jylhä osallistuisi
erikseen sovittavalla työmäärällä projektikoordinaatioon. Lisäksi
maakuntaliitosta suunnittelija Tiina Harjunpää osallistuisi viestintä- ja
projektikoordinaatioon sekä sairaanhoitopiiristä talousjohtaja Minna
Korkiakoski ja Suvi Melender-Lågland osallistuvat valmisteluun,
riippuen muutosjohtajien nimeämisestä.
Maakuntauudistuksen tehtäväalueiden viranhaltijat kokoontuvat
projektiryhmänä jo 21.6.2016 valmistelemaan vastuualueiden
valmistelutyöryhmien tehtävien määrittelyä ja henkilöiden nimeämisiä
eri ryhmiin.
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Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee maakuntajohtajan esittelyn tiedoksi,
2. hyväksyy osaltaan Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
esivalmisteluvaiheen organisaation ja toimintamallin ja saattaa sen
asetettavan ohjausryhmän päätettäväksi,
3. hyväksyy, että Keski-Pohjanmaan liiton kirjanpidossa avataan oma
menokohta ”maakuntauudistuksen muutostoimisto”
esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon ajaksi, arviolta kevääseen
2018 saakka,
4. nimeää maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan toimimaan
maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheessa (-1.7.2017)
muutosjohtajana asetettavan ohjausryhmän päätöksentekoon saakka,
mikäli ohjausryhmässä päätetään tehtävän jatkumisesta,
maakuntajohtajan työaikasuunnitelma sovitaan puheenjohtajiston
kanssa käytävässä tavoitekeskustelussa.
5. nimeää Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoma toimimaan
esivalmisteluvaiheessa (-1.7.2017) sote-muutosjohtajana asetettavan
ohjausryhmän päätöksentekoon saakka,
6. päättää, että maakuntajohtaja hyväksyy liiton henkilöstön osalta
osallistumisen maakuntauudistukseen tarkistettavien työnkuvausten
perusteella,
7. toteaa, että Soiten, Ely-keskuksen ja Kaustisen seutukunnan
henkilöstön nimeämisistä päättävät kukin organisaatio erikseen,
8. valtuuttaa muutosjohtajat koordinoimaan edustajien nimeämiset
asetettaviin toimielimiin ja valmistelutyöryhmiin,
9. jatkaa osaltaan maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa, ottaen
huomioon kuulemiset ja nimeämiset, seuraavassa kokouksessaan
22.8.2016.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kohdat 1-9. Lisäksi
maakuntahallitus päätti:
10. pyytää poliittisten puolueiden piirijärjestöjä nimeämään liitteenä
olevan taulukon mukaan varsinaiset-/ varajäsenet maakuntauudistuksen
ohjausryhmään 30.6.2016 mennessä. Nimeämiset tulee toimittaa KeskiPohjanmaan liittoon. Jokaisen puolueen tulee huolehtia omalta osaltaan
tasa-arvon toteutumisesta.
--Kajsa Kouvo saapui kokoukseen pykälän käsittelyn alussa klo 9.08.
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KEHITTÄMISSUUNNITTELIJAN VALINTA

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.
Maakuntahallitus 20.6.2016 § 61
Hakuilmoitus työsopimussuhteisesta tehtävästä julkaistiin työhallinnon
järjestelmässä ja lehdissä. Hakuajan päättymiseen mennessä saatiin
yhteensä 32 hakemusta. Osa hakijoista ilmoitti, että nimeä ei saa
julkaista.
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Hakijoiden arviointia ovat suorittaneet maakuntajohtaja ja
kehittämisjohtaja. Hakijoista alle puolet täytti hakuilmoituksessa asetetut
kriteerit. Puutteita oli lähinnä tutkinnoissa ja kielitaidossa. Kevään
valintamenettelyä ovat hidastaneet maakuntauudistuksen kansallisten
ratkaisujen viivästyminen. Toisaalta samalla on voitu arvioida
maakuntaliiton omia työvastuita ja tulevia muutoksia. Maakuntaliitosta
erityisesti maakuntajohtajan ja suunnittelijan työpanosta tarvitaan
maakuntauudistuksen valmisteluun. Kehittämistiimin yksi työntekijä on
siirtymässä osa-aikaeläkkeelle.
Kehittämissuunnittelijan työpanosta tarvitaan maakuntaliiton
kehittämistiimin tehtäviin sekä koko liiton osalta kielellisten palvelujen
yhteistyövastuisiin. Olennaisia tehtäviä työnkuvassa ovat:
hankevalmistelu ja -neuvottelut, ESR-koordinaatio, tilastoinnit,
kielellisten palvelujen kehittäminen ja Pohjoismainen yhteistyö.
Työnjohdollisena esimiehenä toimii kehittämisjohtaja.
Arviointien perusteella tässä vaiheessa työsopimussuhde voidaan täyttää
ajalla 1.8.2016-31.7.2017, koska maakuntauudistuksen valmistelu ja
mahdolliset muut muutokset saattavat vaatia maakuntaliitossa
uudelleenarviointeja.
Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja päättää määräaikaisista
työsopimuksista enintään yhden vuoden ajaksi. Suoritettujen arviointien
ja haastattelujen perusteella kehittämisjohtaja ja maakuntajohtaja ovat
yksimielisesti päätyneet valittavan henkilöön. Työsopimussuhteiseen
kehittämissuunnittelijan toimeen, tässä vaiheessa ajalle 1.8.201631.7.2017, esitetään valittavaksi KTM Teija Tuunila Kokkolasta. Hän on
toiminut viimeksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä kv-päällikkönä
sekä aikaisemmin mm. elinkeinoelämän ja vientikaupan tehtävissä.
Puheenjohtajiston kokouksessa 15.6.2016 todettiin, että maakuntajohtaja
tekee hallintosäännön mukaisesti valintapäätöksen ja asia saatetaan
tiedoksi maakuntahallitukselle viranhaltijapäätösten käsittelynä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kehittämissuunnittelijan
valintaprosessin ja hyväksyy työsopimussuhteen täyttämisen
maakuntajohtajan päätöksellä määräaikaisena 1.8.2016-31.7.2017
saakka.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Teija Tuunilan
valinnan kehittämissuunnittelijan työsopimussuhteeseen määräaikaisena
1.8.2016-31.7.2017.
--Janne Jukkola poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.35.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 8/2016

20.6.2016/§ 62

62 §

Sivu
172

VUODEN 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TAMMITOUKOKUUN TOTEUMA

Maakuntahallitus 20.6.2016 § 62
Hallintosäännön 51 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvion
käyttösuunnitelman/ täytäntöönpano-ohjeet maakuntavaltuuston
hyväksymälle talousarviolle. Maakuntavaltuusto tammikuussa 2016
hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton vuosien 2016-2018 talous- ja
toimintasuunnitelman, vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2016 talousarvion sekä talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Tammi-toukokuun talousarvion toteuma on valmistunut.
Liiton lakisääteinen toiminta
TA
Toimintatuotot
1 000 €
Toimintakulut
-956 100 €

Toteuma
-348 €
-358 809 €

Muu liiton toiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut

44 000 €
-324 200 €

20 940 €
-131 201 €

Liiton hallinnoimat hankkeet
Toimintatuotot
286 250 €
Toimintakulut
-286 250 €

0€
-104 953 €

Rahoitus
Toimintatuotot

507 348 €

1 235 700 €

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun käyttösuunnitelman ja merkitsee toteuman
tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TALOUSARVIO 2017 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

Maakuntahallitus 20.6.2016 § 63
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 50 pykälän mukaan
taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen
kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit
rahoitetaan.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Maakuntavaltuusto
asettaa vastuualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen vaadittavat voimavarat. Taloussuunnitelma laaditaan
vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on
talousarviovuosi. Investoinneista ja käyttöomaisuushankinnoista
laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma.
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus
esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon käyttösuunnitelman ja
täytäntöönpano-ohjeet. Kuntien jäsenmaksut säilytetään vuoden 2016
tasolla huomioiden Sievin kunnan irtisanoutumisen Keski-Pohjanmaan
liiton toiminnasta. Kuntaosuudet vuonna 2016 ovat 1 235 700 euroa.
Tavoitteet vuodelle 2017 asetetaan edellisten vuosien tapaan
vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2017 talousarvio.
Suunnitelmavuoden 2018 talousarvio tulee olemaan loppusummaltaan
sama kuin vuoden 2017 talousarvio ja se tarkennetaan ao. vuoden
talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2019 talousarviota
tarkastellaan tarkemmin siinä vaiheessa, kun varmistuu, puretaanko
Keski-Pohjanmaan liitto maakuntauudistuksen yhteydessä vai jatkaako
se toimintaansa vapaaehtoisten tehtävien osalta.
Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.
Vuoden 2017 taloussuunnitelma lähetetään syyskuussa jäsenkunnille
tiedoksi. Samalla mahdollistetaan kuntien osallistuminen liiton
toiminnan kehittämiseen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion laadittavan siten, että
kuntaosuuksien kasvu on keskimäärin 0,0 %.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
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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.
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 59-63

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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