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

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 25.9.2018 alkaen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 24.9.2018 § 89
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Lankisen ja Anna
Nurmi-Lehdon.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri Salon.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 10/2018
Maakuntahallitus 11/2018
Maakuntahallitus 11/2018

20.8.2018/§ 75
17.9.2018 § 89
24.9.2018/§ 90 jatkokokous

90 §

Sivu
263

ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKAHAKU

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 75
Janna Räisänen on irtisanoutunut aluesuunnittelupäällikön virasta
21.8.2018 lukien.
Aluesuunnittelupäällikön keskeiset tehtävät ovat alueiden käytön
suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu,
liikennejärjestelmän kehittäminen sekä paikkatietojärjestelmän ylläpito
ja kehittäminen
Lisäksi aluesuunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu
rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyvä tehtäviä.
Aluesuunnittelupäällikön tehtävään vaaditaan soveltuva
korkeakoulututkinto ja käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa
tehtävissä.
Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen
tiedon ylläpitokoulutusta ja itsenäisen uuden tiedon hankintaa
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää laittaa aluesuunnittelupäällikön viran
haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 13.9.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielistesti päätti laittaa aluesuunnittelupäällikön viran auki
seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusehdoilla;
Aluesuunnittelupäällikön keskeiset tehtävät ovat alueiden käytön
suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu,
liikennejärjestelmän kehittäminen sekä paikkatietojärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi aluesuunnittelupäällikön tehtäviin
kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä.
Aluesuunnittelupäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.
Aluesuunnittelupäällikön tehtävään valittavalta henkilöltä
edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
kokemusta kaavoituksesta ja yleispiirteisestä maankäytön
suunnittelusta, paikkatietojärjestelmien tuntemusta sekä hyviä
vuorovaikutustaitoja. Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta,
jatkuvaa tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden
tiedon hankintaa itsenäisesti.
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Maakuntauudistuksen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua.
Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja
toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös
englannin kieltä.
Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virka
täytetään 1.1.2019 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä
noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran
vastaanottamista on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta.
Hallitus valtuutti vt. maakuntajohtajan ja hallintopäällikön
viimeistelemään hakuilmoituksen.
Maakuntahallitus 17.9.2018 § 90
Aluesuunnittelupäällikön virkahakuilmoitus julkaistiin KeskiPohjanmaan liiton nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso ja
Österbottens Tidning lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä.
Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu
yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019. Hallituksen kokouksessa oli
nähtävillä kaikkien hakeneiden hakemukset.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että aluesuunnittelupäällikön virkaa haki neljä henkilöä
Kylmänen Erika, Oulusta
Nygård Terhi, Kokkolasta
Pohjola Mari Kokkolasta
Saari Päivi, Kokkolasta
2. päättää kutsua haastatteluun kaikki hakijat.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen ja
2. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti
Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna NurmiLehdon sekä asiantuntijoina vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen,
yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja hallintopäällikkö Marja-Leena
Mikkonen-Karikon.
Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on
läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa.
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HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRKAHAKU

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 76
Hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko on 13.8.2018
irtisanoutunut hallintopäällikön virasta 31.5.2019 lukien.
Vuosilomakertymät huomioiden, Mikkonen-Karikko jää vuosilomalle
tammikuussa 2019.
Hallintopäällikön keskeiset tehtävät yleis-, talous-, henkilöstö- ja
kiinteistöhallinnon tehtävät. Lisäksi hallintopäällikön tehtäviin kuuluu
hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiahallinnon vastuu.
Hallintopäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon
liittyvä tehtäviä.
Hallintopäällikön tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja
käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa tehtävissä.
Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen
tiedon ylläpitokoulutusta ja itsenäisen uuden tiedon hankintaa
Lisätietoja maakuntajohtaja vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää laittaa hallintopäällikön viran haettavaksi siten,
että hakuaika päättyy 13.9.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielistesti päätti laittaa hallintopäällikön viran auki
seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusehdoilla;
Hallintopäällikkö vastaa liiton yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon
asioiden hoidosta. Hallintopäällikölle kuuluu käytännön
talousvastuu sekä erilaisten sopimusten ja toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelu, talouden seuranta sekä tilinpäätös.
Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja –hallituksen
sihteerinä ja vastaa kokouspäätöksistä tiedottamisesta.
Hallintopäällikkö vastaa myös rakennerahastohankkeiden
maksatuksista. Hallintopäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.
Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja tehtäväkohtaista
työkokemusta esimerkiksi hallinto-, talous- ja/tai henkilöstöasioiden
hoitamisesta. Hakijan eduksi katsotaan sekä yritys- että julkishallinnon
tuntemus. Hakijalta odotamme myös kykyä toimia yhteistyössä erilaisten
organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää
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jatkuvaa alakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta, uuden tiedon hankintaa
itsenäisesti, paineensietokykyä ja tehtävässä vaadittavaa tarkkuutta.
Arvostamme aktiivista ja aloitteellista asennetta, yhteistyökykyä, sekä
neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, esimieskokemusta ja johtamistaitoa.
Maakuntauudistuksen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua.
Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja
toisen vähintään tyydyttävää taitoa.Tehtävässä tarvitaan myös
englannin kieltä.
Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka
täytetään 1.6.2019 alkaen, mutta viransijaisuus pyritään täyttämään
16.1.2019 mennessä tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan
kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista
virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan.
Työpaikka on savuton.
Hallitus valtuutti vt. maakuntajohtajan ja hallintopäällikön
viimeistelemään hakuilmoituksen.
Maakuntahallitus 17.9.2018 § 91
Hallintopäällikön virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan liiton
nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso ja Österbottens Tidning
lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä.
Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu
yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. toteaa, että hallintopäällikön virkaa haki 12 henkilöä
Hallintopäällikön virkaa hakeneet (12 henkilöä)
Huhtala Mikko Vetelistä
Kalliokoski Satu Kokkolasta
Kokko-Slotte Henna Kokkolasta
Mikola Marja Vaasasta
Oba Jaana Vaasasta
Ollila Outi Mynämäeltä
Rinta-aho Juha Kokkolasta
Salmela Sisko-Leea Kokkolasta
Salmi Tapio Pietarsaaresta
Tiilikka Tapani Kokkolasta
Turkulainen Harri Kajaanista
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Törmänen-Lindqvist Anette Kokkolasta
2. päättää kutsua haastatteluun Harri Turkulaisen, Sisko-Leea Salmela,
Tapani Tiilikan, Marja Mikolan ja Mikko Huhtalan,
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen ja
2. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti
Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna NurmiLehdon sekä asiantuntijoina vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen,
yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja hallintopäällikkö Marja-Leena
Mikkonen-Karikon.
Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on
läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa.
Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta
rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä.
--vt. maakuntajohtajan Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta pykälien 92-93
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRKAHAKU

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 77
Kehittämisjohtajan virka on tarkoituksenmukaista muuttaa
kehittämispäällikön viraksi. Nykyisen kehittämisjohtajan virkasuhde
päättyy 6.2.2019.
Kehittämispäällikön keskeiset tehtävät ovat aluekehittäminen,
elinkeinoelämään ja työllisyysasioihin liittyvät tehtävät, alueen
kärkitavoitteet, osallistuminen innovaatiotoimintaan ja
edunvalvontayhteistyöhön, kansalliset kehittämisohjelmat sekä
rakennerahasto- ja koheesiorahoitus.
Lisäksi kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden
hallintoon liittyviä tehtäviä.
Kehittämispäällikön tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto
ja käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa tehtävissä.
Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen
tiedon ylläpitokoulutusta ja itsenäisen uuden tiedon hankintaa
Lisätietoja maakuntajohtaja vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. muuttaa kehittämisjohtajan viran kehittämispäällikön viraksi
7.2.2019 lukien
2. laittaa kehittämispäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika
päättyy 13.9.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti
1. muuttaa kehittämisjohtajan viran kehittämispäällikön viraksi
7.2.2019 lukien ja
2. kehittämispäällikön viran auki seuraavilla perusteilla ja
kelpoisuusehdoilla;
Kehittämispäällikön keskeiset tehtävät ovat aluekehittäminen,
elinkeinoelämän ja työllisyysasioihin liittyvät tehtävät,
sidosryhmäyhteistyö, osallistuminen innovaatiotoimintaan ja
edunvalvontayhteistyöhön, kansalliset kehittämisohjelmat sekä
rakennerahasto- ja koheesiorahoitus. Lisäksi kehittämispäällikön
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tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä
tehtäviä. Kehittämispäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.
Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävästi käytännön
kokemusta suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Arvostamme
aktiivista ja aloitteellista asennettasi ja kykyäsi työskennellä
yhteistyössä erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Seuraat
aktiivisesti maakuntaympäristössä tapahtuvia muutoksia, suullinen
ja kirjallinen viestintäsi on sujuvaa ja osaat kiteyttää olennaiset
asiat suunnittelutyön ja päätöksenteon tueksi. Tehtävässä
onnistuminen edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa
tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden tiedon
hankintaa itsenäisesti.
Maakuntauudistuksen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua.
Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja
toisen vähintään tyydyttävää taitoa.Tehtävässä tarvitaan myös
englannin kieltä.
Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka
täytetään 7.2.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan
sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran
vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus
terveydentilastaan. Työpaikka on savuton.
Hallitus valtuutti vt. maakuntajohtajan ja hallintopäällikön
viimeistelemään hakuilmoituksen.
Maakuntahallitus 17.9.2018 § 92
Kehittämispäällikön virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan
liiton nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso ja Österbottens Tidning
lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä.
Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu
yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Hallitus
1. toteaa, että kehittämispäällikkön virkaa haki 28 henkilöä
Birkman Nora, Kokkolasta
Glad Ismo, Savonlinnasta
Haapaniemi Teemu, Kokkolasta
Heinonen Teemu, Tampereelta
Isotalus Tiina Kokkolasta
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Jylhä Milla-Camilla, Kokkolasta
Kanala-Salminen, Kokkolasta
KekäläinenSauli, Kokkolasta
Kianto Sirkku, Oulusta
Knutar Matti, Kolpista
Korhonen Kai, Oulusta
Kouvalainen Päivi, Kokkolasta
Känsäkoski Hannu, Kokkolasta
Känsäkoski Janne, Alavieskasta
Laaksonen Paavo, Kauhajoelta
Lundell Harri, Kokkolasta
Mutka Marita, Kokkolasta
Nieminen Niina, Kokkolasta
Näsänen Pasi, Kokkolasta
Pesola Anne, Kokkolasta
Rintala Ilkka, Kokkolasta
Rosenqvist Olli, Kokkolasta
Räihä Teemu, Mikkelistä
Salmi Tapio, Pietarsaaresta
Sevola Silva, Tunkkarista
Sjoblom Amanda, Evitskogista
Tuunila Teija, Kokkolasta
Paasimäki Juha, Pietarsaaresta, hakemus saapui myöhästyneenä
2. kutsuu haastatteluun Anne Pesolan, Harri Lundellin, Janne
Känsäkosken, Teemu Räihän, Marita Mutkan ja Teija Tuunilan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. hyväksyi puheenjohtajan esityksen,
2. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti
Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna NurmiLehdon sekä asiantuntijoina yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja
hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikon.
Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on
läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa.
Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta
rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä.
--Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Haimakainen poistui
kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.45.
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MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKA

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 78
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula irtisanoutui 15.6.2018 ja
irtisanoutuminen astui voimaan heti.
Hallintosäännön (12 §) mukaan maakuntajohtajan valitsee
maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus nimittää maakuntajohtajan
sijaisen.
Maakuntajohtajan tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton
toimialaan kuuluvissa tehtävissä.
Maakuntajohtajan tulee olla yhteistyökykyinen, joustava, omata
elinkeinoelämän ja Keski-Pohjanmaan tuntemusta, sekä julkishallinnon
käytännön kokemusta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää
kunta-alan tuntemusta, johtamistaitoa ja päätöksentekokykyä sekä
suomen kielen ohella englannin ja ruotsin kielen taitoa. Lisäksi hakijalle
eduksi kansainväliset valmiudet.
Maakuntauudistuksesta johtuen maakuntajohtajan virka täytetään
määräajaksi.
Maakuntajohtajan virkaa tekevänä osa-aikaisena sijaisena KeskiPohjanmaan liitossa toimii tällä hetkellä maakuntahallituksen
päätöksellä Jyrki Kaiponen 31.8.2018 saakka.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. laittaa maakuntajohtajan viran auki maakuntauudistuksesta johtuen
määräaikaisena ajalle 1.1.2019-31.12.2020, hakuaika päättyy
13.9.2018,
2. nimeää konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiposen toimimaan
kokoaikaisena vt. maakuntajohtajana 1.9.2018-31.12.2018, jona
ajanjaksona vt. maakuntajohtaja toimii maakuntauudistuksen ja
konsernihallinnon muutoksen tehtävissä tuntikirjanpidon mukaan.
Palkkausperuste edellisen maakuntajohtajan palkkauksen mukaisesti,
8 800 €/kk.
3. myöntää vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelle vuosilomaa ajalle 69.9.2018.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. päätti laittaa maakuntajohtajan viran auki seuraavilla perusteilla ja
kelpoisuusehdoilla;
Virkaan valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää
käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä,
nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja
elinkeinoelämän tuntemusta, vahvoja kansainvälisiä toimintavalmiuksia
sekä vankkaa yhteistyökykyä.
Maakuntauudistuksen takia maakuntajohtajan virka täytetään
johtajasopimuksella määräajaksi 31.12.2020 asti ja siinä
noudatetaan (6) kuukauden koeaikaa.
Etsimme henkilöä, joka on valmis tekemään tinkimätöntä työtä
maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta.
Aloitteellisuus, liiton perustehtävien syvällinen ymmärrys sekä
neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat elinehtoja tehtävässä
onnistumiselle. Omaat laajat yhteistyöverkostot ja sinulla on kykyä
sekä rohkeutta osaltasi johdattaa Keski-Pohjanmaa tulevien
uudistusten ja muutosten läpi.
Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja
toisen vähintään tyydyttävää taitoa.Tehtävässä tarvitaan myös
englannin kieltä.
Hakuaika päättyy 13.9.2018. Hakemukset ansioluetteloineen,
kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen ja
palkkatoiveineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan osoitteeseen
Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.
Virka täytetään 1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Valitun
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydestään. Työpaikka on savuton.
2. hyväksyi kohdat 2 ja 3.
Hallitus valtuutti maakuntavaltuuston puheenjohtajan,
maakuntahallituksen puheenjohtajan ja hallintopäällikön
viimeistelemään hakuilmoituksen.
Vt. maakuntajohtajan Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui
kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.50.
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Maakuntahallitus 17.9.2018 § 93
Maakuntajohtajan virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan liiton
nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso, Österbottens Tidning ja
Helsingin Sanomat lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä.
Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu
yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) toteaa maakuntajohtajan virkaa hakeneet,
2) päättää kutsua haastatteluun kaikki hakijat,
3) päättää haastattelutyöryhmään nimettävät henkilöt,
4) antaa haastattelutyöryhmälle valtuudet tilata soveltuvuusarviointi
harkitsemassaan laajuudessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. totesi, että maakuntajohtajan virkaa haki viisi henkilöä
Kaiponen Jyrki, Oulusta
Kiviaho Timo, Helsingistä
Pesola Anne, Kokkolasta
Sormunen Anne, Sievistä
Valli Raine, Kokkolasta
2. päätti kutsua haastatteluun kaikki hakijat,
3. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti
Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna NurmiLehdon sekä asiantuntijoina yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja
hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikon.
Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on
läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa.
Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta
rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 94
1. vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 18.8-10.9.2018
- seminaaripäivän illallinen P-IRIS- hankkeen seminaarivieraille
- valtakirja yhteyspäällikkö Rekilä/Kasitie ry:n vuosikokous
- Liikunnan ja urheilun tulevaisuusfoorumi
- edustajan nimeäminen Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ry:n
vuosikokoukseen
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 18.8.-10.9.2018
3. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 18.8.-10.9.2018
- ei ole tehty rahoituspäätöksiä
4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 3.9.2018
5. Lähetetty 24.8.2018 lausunto Sisäministeriölle
turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset
6. Biojalostuksen arvoketjut hankkeen loppuraportti
7. Lausuntopyynnöt Centria-ammattikorkeakoulun valituksiin (5 )
Vaasan hallinto-oikeudelle, määräaika 8.10.2018
8. Syksyn 2018 aluekehittämiskeskustelun tilanne ja siirto alkuvuoteen
2019
9. Länsi-Suomen maakuntien liittojen yhteistyöalue, muistio
kokouksesta 4.9.2018
vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi
kohdat
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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KOKKOLAN KAUPUNGIN KANNANOTTO MAAKUNTALIITON
LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2018

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 95
Kokkolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 KH § 358
käsitellyt Keski-Pohjanmaan liiton lisätalousarviota vuodelle 2018.
Päätökseen on kirjattu seuraavaa:
Maakuntaliiton talousarvion toimintakulut ylittyvät ja toimintatuotot
alittuvat arvion mukaan yhteensä 318 500 eurolla.
Ylityksestä 189 400 euroa kohdistuu liiton lakisääteiseen toimintaan
ja 129 100 euroa liiton muuhun toimintaan.
Kokkolan osuus lisätalousarviosta on 213 125 euroa.
Lisämäärärahan perusteena ovat henkilöstömenojen ylitykset,
lisääntyneet luottamusmieskorvaukset (kokousten määrä),
pääomavastikkeiden ylitys, koneiden ja laitteiden vuokramenojen ylitys
sekä maakuntavalmistelusta saatavien tulojen alittuminen. Lisäksi
osakkeiden myyntivoittona oli talousarviossa kirjattu muihin tuottoihin
80 000 euroa, joka ei toteudu. Tätä summaa ei olisi pitänyt kirjata
talousarvioon etukäteen tuotoksi.
Lisämääräraha eli ylitys on yli 26 % maakuntaliiton alkuperäisestä
kuntaosuuksien talousarviosta. Ylitys on siis erittäin merkittävä.
Maakuntaliiton toiminta on tänä vuonna ollut mm.
rakennerahastotoiminnan, henkilöstökysymysten ja
maakuntavalmistelun osalta alkuperäisistä suunnitelmista poikkeava.
Lisämäärärahan suuruus huomioiden on kuitenkin todettava, että talous
arvion valmistelussa, toiminnan suunnittelussa ja seurannassa ei ole
päästy tyydyttävälle tasolle.
Muutoksiin ja niiden talousarviovaikutuksiin olisi voitu puuttua ja
reagoida reagoida nopeammin. Talousarvio ja toiminta on osittain
laadittu
epärealistiseksi ja epävarmoihin odotuksiin pohjautuvaksi.
Maakuntaliiton talousarvion laadinnassa vuodelle 2018 noudatettiin
nolla kasvua suhteessa vuoteen 2017. Linjaus vastaa jäsenkuntien omaa
kantokykyä ja talouden kokonaistilannetta. Tähän olisi maakunta liiton
pitänyt pystyä sopeutumaan.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa toimiminen koko talousarviovuoden ajan
kuitenkin selittää ylitystä osittain.
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Maakuntaliiton valtuusto käsittelee lisätalousarvion kokouksessaan
marraskuussa 2018.
Em. valtuuston päätöksen jälkeen Kokkolan kaupunki (valtuusto) päättää
lisätalousarvion kattamisesta.
Kokouksen oheisaineistona on maakuntaliiton selvitys lisätalousarviosta
ja taulukko kuntaosuuksien muutoksista vuodelle 2018.
Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus päättää esittää
lausuntonaan Maakuntaliiton lisätalousarvioon 2018 seuraavaa:
1. Lisätalousarvion suuruus ja kuntaosuuksien kasvu on
poikkeuksellisen suuri.
2. Toiminnan ja talouden suunnittelussa olisi pitänyt kyetä tarkempaan
etukäteisarviointiin.
3. Toimintavuoden poikkeukselliset tapahtumat olivat suurelta osin
tiedossa heti alkuvuodesta, joten taloustilanteeseen olisi pitänyt
reagoida nopeammin.
4. Toiminnan ja talouden seurantaa ei riittävästi tehostettu tiedossa
olevien muutostekijöiden seurauksena.
5. Vuoden 2018 talousarvion alkuperäiset tavoitteet eivät olleet jäsen
kuntien kantokyky huomioiden epärealistisia.
6. Rakennerahastotilanne, henkilöstötilanne ja maakuntavalmistelun
epävarmuudet selittävät talousarvion ylitystä osittain.
Käsittely:
Jäsenet Salo, Timonen ja Hentelä ilmoittivat itsensä esteelliseksi asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Jäsen Puolimatka esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitys raukesi
kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä päätösesitykseen kohdan 7.
"Edellytetään, että Maakuntaliiton hallitus tekee omia säästötoimia
ennen lisämäärärahan pyyntöä omistajilta".
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan Maakuntaliiton
lisätalousarvioon 2018 seuraavaa:
1. Lisätalousarvion suuruus ja kuntaosuuksien kasvu on
poikkeuksellisen suuri.
2. Toiminnan ja talouden suunnittelussa olisi pitänyt kyetä tarkempaan
etukäteisarviointiin.
3. Toimintavuoden poikkeukselliset tapahtumat olivat suurelta osin
tiedossa heti alkuvuodesta, joten taloustilanteeseen olisi pitänyt
reagoida nopeammin.
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4. Toiminnan ja talouden seurantaa ei riittävästi tehostettu tiedossa
olevien muutostekijöiden seurauksena.
5. Vuoden 2018 talousarvion alkuperäiset tavoitteet eivät olleet jäsen
kuntien kantokyky huomioiden epärealistisia.
6. Rakennerahastotilanne, henkilöstötilanne ja maakuntavalmistelun
epävarmuudet selittävät talousarvion ylitystä osittain.
7. Edellytetään, että Maakuntaliiton hallitus tekee omia säästötoimia
ennen lisämäärärahan pyyntöä omistajilta.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kokkolan kaupunginhallituksen päätöksen § 358,
2. toteaa, että säästötoimenpiteisiin tämän vuoden osalta on ryhdytty ja
huomioitu taloudellinen tilanne vuoden 2019 talouden
suunnittelussa.
3. velvoittaa vt. maakuntajohtajaa jatkamaan tarkoituksenmukaisia
toimia Keski-Pohjanmaan liiton loppuvuoden 2018 menojen
hillitsemiseksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen varajäsen Kajsa Kouvo poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 11.38.
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

