KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Landskapsfullmäktige 2/2017

Tid för möte:
Plats för mötet:

FÖREDRAGNINGSLISTA

torsdag 24.8.2017 kl. 18.00–18.40
Karleby universitetscentrum Chydenius,
Bondegatan 2 B, Karleby

I början av mötet presenterade landskapsdirektör Jukka Ylikarjula aktuella ärenden. I början av
mötet presenterades även personalen på förbundet.
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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET SAMT UNDERSKRIFTER

Tapani Myllymäki
ordförande

Pentti Haimakainen
ordförande

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sekreterare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor har
samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby
Jyrki Ojala
protokolljusterare

Pauli Jylhä
protokolljusterare

Protokollet är offentligt framlagt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats fr.o.m.
25.8.2017

Protokolljusterarnas initialer

Protokollets riktighet intygas av

Mellersta Österbottens förbund
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Landskapsfullmäktige 2/2017

24.8.2017 § 6

6§

MÖTET ÖPPNAS

Landskapsfullmäktige 24.8.2017 § 6
Kallelse till det första mötet för landskapsfullmäktiges mandatperiod
skickas av ordförande. Mötet öppnas av den äldsta närvarande
fullmäktigeledamoten. Personen i fråga leder talet tills ordförande och
vice ordförande har utsetts till fullmäktige.
Landskapsstyrelseordförandes förslag:
Den äldsta närvarande fullmäktigeledamoten öppnar mötet.
Beslut:
Det första mötet för landskapsfullmäktiges mandatperiod öppnades av
landskapsfullmäktigeledamot Tapani Myllymäki.
---
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7§

Landskapsfullmäktiges protokoll
24.8.2017/ § 7

MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Landskapsfullmäktige 24.8.2011 § 7
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 7 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till de som har
närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om mötet bör
publiceras på Mellersta Österbottens webbplats under samma tid.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt
ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 17.8.2017 per post till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 17.8.2017.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två
tredjedelar (36/24) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Halso
Hotakainen Petri
Pärkkä Timo

Kannus
Huuki Ari

Kaustby
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko
Kinnula
Hakkarainen Anitta

Protokolljusterarnas initialer
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Landskapsfullmäktiges protokoll
24.8.2017/ § 7

Karleby
Anderson Stefan
Cygnel Hanna
Haimakainen Pentti
Hentelä Raimo
Häli Pirkko
Innanen Sari
Isotalus Tiina
Leppälä Pekka
Ojala Jyrki
Orjala Sirpa
Paloranta Johanna
Pajunpää Tapio
Ruotsalainen Reijo
Snellman Hans
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Kronoby
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
Perho
Jylhä Pauli
Rannila Minerva
Reisjärvi
Vedenpää Antti
Toholampi
Peltokangas Janne
Syri Anna-Maija
Vetil
Leivo-Rintakorpi Tuija
Torppa Jussi
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Landskapsfullmäktiges protokoll
24.8.2017/ § 7

Övriga närvarande
Ylikarjula Jukka, landskapsdirektör
Lyyski Kaj, utvecklingsdirektör
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef
Räisänen Janna, chef för områdesanvändning
Mutka Marita, strategichef
Pohjola Tytti, projektchef
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare
Levaniemi Marjo, utbetalningsgranskare
Tuunila Teija, utvecklingsplanerare
Luokkala Leena, byråsekreterare
3 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande.
Beslut:
Ordförande konstaterade att 33 ledamöter fanns på plats. Mötet
konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (36/24).
---
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8§

PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 24.8.2011 § 8
Enligt 121 § i förvaltningsnormen utses två fullmäktigemedlemmar
till protokolljusterare. Som lagriktighetsinformation antecknas i
protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och
besvärshänvisning samt anteckning om framläggandet av
protokollet.
Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas elektroniskt
till registratorskontoret i varje medlemskommun/kommunstyrelsen till
kännedom. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått
information om de beslut som nämns i protokollet på den dag då
protokollet har publicerats på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötet, dvs. 24.8.2017.
2) lägger fram protokollet offentligt 25.8.2017 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1) utsåg Jyrki Ojala och Pauli Jylhä till protokolljusterare
2) godkände att protokollet justeras efter mötet, dvs. 24.8.2017.
3) beslutade att lägga fram protokollet offentligt 25.8.2017 på
samkommunens webbplats och att innan dess skicka protokollet
till medlemskommunerna.
4) beslöt enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
- --

Protokolljusterarnas initialer
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9§
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LANDSKAPSFULLMÄKTIGES VALNÄMND

Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 50
Enligt 86 § i förvaltningsnormen utser landskapsfullmäktige en
valnämnd för förrättande av proportionella val. Valnämnden utses för en
mandatperiod. Nämnden har fem (5) medlemmar och varje medlem har
en personlig ersättare.
Landskapsfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande bland
de personer som utsetts till medlemmar i nämnden.
Sekreterare för nämnden är fullmäktiges protokollförare, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
utser medlemmar till valnämnden och personliga ersättare till dem samt
en ordförande och en vice ordförande till nämnden.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.8.2011 § 9
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige för
sin mandatperiod utser medlemmar till valnämnden och personliga
ersättare till dem samt en ordförande och en vice ordförande till
nämnden.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. valde följande medlemmar till valnämnden och personliga ersättare
till dem:
Medlem
Torppa Jussi
Snellman Hans
Kulpakko Marko
Isotalus Tiina
Häli Pirkko

Protokolljusterarnas initialer

Personlig ersättare
Rannila Minerva
Anderson Stefan
Leppälä Pekka
Huuki Ari
Orjala Jyrki
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Landskapsfullmäktige 24.8.2011 § 9
2) utsåg enhälligt Jussi Torppa till ordförande och Tiina Isotalus till vice
ordförande i valnämnden.
---
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VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL
LANDSKAPSFULLMÄKTIGE

Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 51
Enligt 18 § i kommunallagen utser fullmäktige bland sina medlemmar en
ordförande och ett nödvändigt antal vice ordföranden för sin
mandatperiod om inte fullmäktige har beslutat att deras mandatperiod är
kortare än fullmäktiges mandatperiod. Ordförande och vice ordföranden
utses vid samma valförrättning.
Den som fått flest röster blir ordförande. Den som fått näst mest röster
blir vice ordförande och den som fått mest röster efter första vice
ordförande blir andra vice ordförande. Det som här konstateras om
rösterna berör jämförelsetal då valet förrättas som ett proportionellt val.
Enligt 64 § i kommunallagen berör de bestämmelser som gäller i en
kommun även i tillämpliga delar samkommuner.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige utser en ordförande
och en vice ordförande för mandatperioden 2017–2018.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.8.2017 § 10
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige utser en ordförande
och en vice ordförande (60 § i förvaltningsnormen).
Beslut:
För åren 2017–2021 valde landskapsfullmäktige enhälligt
Pentti Haimakainen från Karleby till landskapsfullmäktiges ordförande,
Raimo Hentelä från Karleby till första vice ordförande, Pekka Leppälä
från Karleby till andra vice ordförande och Seppo Tastula från Karleby
till tredje vice ordförande.
---
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11 §
VAL AV MEDLEMMAR TILL LANDSKAPSSTYRELSEN SAMT
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅREN 2017–2018
Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 52
Enligt 16 § i grundavtalet utses 11 medlemmar till landskapsstyrelsen.
Till medlemmarna utses även personliga ersättare.
Vid valet av styrelsen strävar man dessutom efter att beakta regional
representativitet och en mångfald bland medlemskommunerna, på det
sätt som stadgas i kommunallagen.
En kommun som är delmedlem i en samkommun har rätt att delta i
beslutsfattandet endast när det gäller verksamhet som berör
medlemskapet.
Landskapsstyrelsens medlemmar har en mandatperiod på två år.
Vid val av landskapsstyrelsen bör även lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män beaktas. Enligt lagen skall kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, med
undantag av kommunfullmäktige, om inte särskilda skäl talar för något
annat.
Landskapsstyrelsen övervakar samkommunens intressen, representerar
sammanslutningen och fattar beslut för den.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1) utser medlemmar och personliga ersättare till landskapsstyrelsen för
åren 2017–2018 och
2) utser en ordförande och en vice ordförande bland de personer som
valts till landskapsstyrelsen.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.8.2017 § 11
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. utser medlemmar och personliga ersättare till landskapsstyrelsen för
åren 2017–2018 och
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2. utser en ordförande och en vice ordförande bland de personer som
valts till landskapsstyrelsen.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. valde följande medlemmar till landskapsstyrelsen för åren 2017–2018
samt personliga ersättare till dem:
Medlem
Mäkelä Antti, Kaustinen
Haapalehto Raimo, Vetil
Lankinen Minna, Toholampi
Paloranta Johanna, Karleby
Tuikka Jukka-Pekka, Lestijärvi
Timonen Marlen, Karleby
Pihlajamaa Arto, Vetil
Nurmi-Lehto Anna, Karleby
Harju Ulla-Riitta, Toholampi
Kant Esa, Karleby
Salo Mauri, Karleby

Personlig ersättare
C
C
C
C
C
SFP
SF
saml.
SDP
SDP
KD

Ojala Kauko, Karleby
Koskela Tiina, Halso
Hietaniemi Antti, Perho
Törmä Anja, Kannus
Pelkonen Esko, Kinnula
Kouvo Kajsa, Karleby
Lindskog Tina, Kaustby
Typpö Sakari, Kannus
Mustasaari Erkki, Karleby
Timonen Annika, Kaustby
Rasmus Jarmo, Karleby

2. utsåg Antti Mäkelä till ordförande och Esa Kantin till vice
ordförande för landskapsstyrelsen för åren 2017–2018.
---
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12 §
VAL AV MEDLEMMAR TILL REVISIONSNÄMNDEN SAMT VAL AV
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 53
I kapitel 14 i kommunallagen fastställs bestämmelser för granskning av
kommuners förvaltning och ekonomi. Enligt 64 § i kommunallagen
gäller ovan nämnda bestämmelser delvis även i en samkommun.
Enligt 121 § i kommunallagen utser fullmäktige en revisionsnämnd som
ordnar granskningen av förvaltningen och ekonomin under fullmäktiges
mandatperiod.
Revisionsnämndens uppgift är:
1) att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och
ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om;
2) att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som
fullmäktige satt upp har uppnåtts i kommunen och kommunkoncernen
och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och
ändamålsenligt sätt,
3) att bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under
räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet,
om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning;
4) att se till att granskningen av kommunen och dess
dottersammanslutningar samordnas;
5) att övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar
iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige;
6) att för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om
nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för
utvärderingen och granskningen.
Enligt grundavtalet för Mellersta Österbottens förbund har
samkommunen en revisionsnämnd. Revisionsnämnden har en
ordförande och en vice ordförande samt tre övriga medlemmar
(förvaltningsnormen 7 §). Varje medlem har en personlig ersättare.
Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande bör vara
fullmäktigeledamöter.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det utses en
revisionsnämnd med en ordförande, en vice ordförande och tre övriga
medlemmar för Mellersta Österbottens förbund.
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Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.8.2017 § 12
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det utses en
revisionsnämnd med en ordförande, en vice ordförande och tre övriga
medlemmar för Mellersta Österbottens förbund.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. valde enhälligt följande medlemmar revisionsnämnden samt
personliga ersättare till dem för åren 2017–2021:
Medlem
Pärkkä Timo, Halso
Kautto Marko, Karleby
Erkkilä Esa, Kannus
Lassas Tuula, Kronoby
Kanervio Hillevi, Kinnula

Personlig ersättare
Pajunpää Tapio, Karleby
Märsylä Raimo, Karleby
Tuomela Helinä, Kaustby
Wikman Camilla, Karleby
Suomela Ville, Toholampi

2. utsåg Timo Pähkä till ordförande för revisionsnämnden och Tuula
Lassas till vice ordförande.
---
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PUBLICERING AV SAMKOMMUNENS TILLKÄNNAGIVANDEN 2017–2018

Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 54
Enligt 108 § i kommunallagen ska tillkännagivanden göras kända genom
att publicera dem i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av
sekretessbestämmelserna, samt vid behov på något annat sätt som
kommunen har fattat beslut om.
Ett tillkännagivande ska finnas i det allmänna datanätet 14 dygn, om inte
något annat följer av sakens natur. De personuppgifter som ingår i
tillkännagivandet ska avlägsnas från datanätet när den ovannämnda tiden
går ut.
Allmän praxis är även att kommunala tillkännagivanden även publiceras
i dagstidningar.
Enligt 64 § i kommunallagen gäller bestämmelserna för en kommun
även i tillämpliga delar samkommuner.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden publiceras på
anslagstavlan och på förbundets webbplats samt i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso,
2. landskapsstyrelsen får vid eventuella tjänsteansökningsannonser välja
de tidningar som anses vara ändamålsenliga.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.8.2017 § 13
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden publiceras på
förbundets webbplats samt i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens
Tidning och Kalajokilaakso,
2. landskapsstyrelsen får vid eventuella tjänsteansökningsannonser välja
de tidningar som anses vara ändamålsenliga.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag.
---
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE, BESVÄRSANVISNING OCH BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Omprövning får enligt 136 § i kommunallagen inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga
om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Besvär får inte anföras i fråga om beslut för vilka man enligt 134 § i kommunallagen kan göra en
skriftlig rättelseyrkan.
Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen kan ett besvär inte anföras om inte ärendet avser en åtgärd
varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning.
Även annan lagstiftning kan innehålla förbud som gäller omprövning (t.ex. ett besvär får med stöd
av kommunallagen inte anföras gällande ett ärende som gäller marknadsdomstolens jurisdiktion
om beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling; enligt tjänste- och
arbetsvillkorslagstiftningen kan besvär inte anföras över ett beslut där förhandlingsförfarande står
som alternativ).
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Myndighet till vilken rättelseyrkande framställs, adress, postadress och e-postadress:
Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, Strandgatan 14, 37100
Karleby kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Rättelseyrkan bör framställas inom 14 dagar efter att beslutet har tillkännagivits.
Innehållet för rättelseyrkan
I rättelseyrkan bör framkomma motiveringar till yrkandet och det bör undertecknas av den som yrkar
på rättelse.
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en
begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort begäran om
omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning får ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär även av den berörda parten samt av medlemskommunen och
kommunmedlemmar.
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Besvär som berör beslut som fattats med anledning av rättelseyrkan:
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär som berör landskapsplanen:
Miljöministeriet, Kaserngatan 25, PB 35, 00023 Statsrådet
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar från och med den tidpunkt då beslutet har tillkännagivits.
Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla:
- besvärandens namn, yrke, hemkommun och postadress
- beslut man söker ändring i
- till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas
- motiveringar till rättelseyrkandet.
Besvärsskriften bör undertecknas av besvärande eller den som författat skriften. Om besvärsskriften
har undertecknats endast av den som författat skriften bör även dennas yrke, hemkommun och
postadress uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut man söker ändring i, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia, samt ett intyg över tidpunkten när besvärstiden börjat.
Sändning av besvärsdokument
Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.
Besvärsdokumenten kan på eget ansvar skickas per post eller med bud. Besvärsdokumenten bör
lämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.
Mer information
Besvärande uppbärs på en rättegångs- och -ansökningsavgift i enlighet med lagen om
domstolsavgifter.
Om upphandlingen har skett på ett sätt som strider mot lagstiftning eller bestämmelser som berör
offentlig upphandling eller mot Europeiska gemenskapernas lagstiftning eller mot WTO-avtalet om
offentlig upphandling kan den som berörs av ärendet eller en annan part som nämns i 9a § i lagen
om offentlig upphandling ansöka om behandling av ärendet hos marknadsdomstolen. Noggrannare
information om marknadsdomstolen:
Marknadsdomstolen, Banbyggarvägen 5, 00520
Helsingfors fax 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
OBS! Lagen om offentlig upphandling tillämpas inte i fråga om beslut som underskrider det
nationella tröskelvärdet på 30 000 €.
En detaljerad anvisning om rättelseyrkande/besvärsanvisning bifogas protokollutdraget.
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