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18.3.2019 klo 9.00 – 10.17
Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Mäkelä Antti
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Harju Ulla-Riitta
Paloranta Johanna
Pihlajamaa Arto
Salo Mauri
Tuikka Jukka-Pekka
Kouvo Kajsa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Hentelä Raimo
Tastula Seppo
Kaiponen Jyrki
Turkulainen Harri

valtuuston I varapj
valtuuston III varapj
vt. maakuntajohtaja/esittelijä
vs. hallintopäällikkö/sihteeri

POISSA

Lankinen Minna
Nurmi-Lehto Anna
Timonen Marlen
Haimakainen Pentti
Leppälä Pekka

jäsen
jäsen
jäsen
valtuuston puheenjohtaja
valtuuston II varapj

ASIAT

§ 30 -

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Antti Mäkelä
puheenjohtaja

Harri Turkulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

18.3.2019

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Jukka-Pekka Tuikka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 19.3.2019.
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18.3.2019/§ 30

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 30
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja
päätösvaltainen sekä valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
Mauri Salon ja Marlen Timosen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11).
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Salon ja Jukka-Pekka
Tuikan.
---
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18.3.2019/§ 31

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 31
Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia,
Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:
•
•
•
•
•
•

EU-rahoituskauden 2021-2027 kansallisen suunnittelun
edistyminen ja tilanne.
Helmikuussa 2019 päättyneen hankehaun jälkeinen
valmistelutyö ja sen aikataulutus.
VM:n järjestelmätarkastus Keski-Pohjanmaan liittoon.
Pääradan kehittäminen, tilaisuus 15.3. Oulussa.
MAKU-SOTE muutoksen tilanne.
Valmistelussa olevat muut asiat.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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18.3.2019/§ 32

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 32
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa säätää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu liitteen mukainen
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019. Suunnitelma
on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti ja hyväksytty KeskiPohjanmaa liiton toimistopalaverissa 19.2.2019.
Henkilöstö- ja koulutussuunitelmasta tulee käydä ilmi
organisaation koko huomioon ottaen ainakin:
1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä
sekä arvio näiden kehittymisestä;
2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään
työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden
työkykyä sekä työttömyys uhan alaisten työntekijöiden
työmarkkinakelpoisuutta;
4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä
ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista
muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva
vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä
5) 1-4 kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja
seurantamenettelyt.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:
1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä
2) joustaviin työaikajärjestelyihin.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on
pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Lakia koulutuksen korvaamisesta
ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja
kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle.
Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen
kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea
koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan
palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta
päivältä työntekijää kohden vuodessa.
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Liitteenä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019.
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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18.3.2019/§ 33

MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2019 - 2021

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 33
Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntahallitukseen valitaan
11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on
säädetty, ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja
jäsenkuntien erilaisuus.
Kunnalla, joka on kuntayhtymässä osajäsenenä, on oikeus
osallistua päätöksentekoon vain sen toiminnan osalta, jota
jäsenyys koskee.
Perussopimuksen 16 §:n 6 momentin mukaa maakuntahallituksen
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Siten keväällä 2019 valittavan
uuden maakuntahallituksen toimikausi kestää vuonna 2021 siihen
saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi
maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntahallituksen.
Maakuntahallitusta valittaessa on otettava huomioon myös laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja
tekee sen puolesta sopimukset.
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2019-2021, ja
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2019-2021, ja
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
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18.3.2019/§ 34

KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 2019 - 2021

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 34
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa
muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan
kuluttua
Yleisenä tapana on vakiintunut kunnallisten ilmoitusten
julkaiseminen myös sanomalehdissä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
-----
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18.3.2019/§ 35

VALTUUSTOALOITTEET

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 35
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 12 luvun 93 §:n 3
momentin mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on
ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Maakuntavaltuustossa ei ole vuoden 2018 aikana jätetty yhtään
valtuustoaloitetta.
Lisätietoja asiasta antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei
vuoden 2018 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei
vuoden 2018 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.
-----
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18.3.2019/§ 36

KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN SÄÄSTÖTORNIN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 36
Maakuntahallitus on 18.9.2017 nimennyt Kiinteistö Oy Kokkolan
Säästötornin yhtiökokousedustajiksi vuosille 2017-2019 Antti
Mäkelän, Johanna Palorannan ja Jukka Ylikarjulan.
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokous pidetään
maaliskuun lopulla 2019. Maakuntahallituksen tulee nimetä uusi
yhtiökokousedustaja Jukka Ylikarjulan tilalle.
Maakuntahallituksen nimeämiä yhtiökokousedustajia ohjeistetaan
valitsemaan kiinteistöyhtiön hallitukseen Jukka Ylikarjulan tilalle
uusi jäsen.
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin
yhtiökokousedustajaksi vuodelle 2019 Jukka Ylikarjulan tilalle vs.
hallintopäällikkö Harri Turkulaisen.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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18.3.2019/§ 37

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 37
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 12.2.-11.3.2019
- Hotellien majoitus- ja kokouspalvelut / Sitoumus KLKuntahankinnat Oy
- Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän edustajat
- Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän edustajat
2. Vs. hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 12.2.-11.3.2019
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 12.2.11.3.2019
- WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja
jäteveden käsittelyssä.
- Kyytiin2 – Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen
ja julkisen sektorin yhteistyönä.
- Biline – Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut
- Viskuri – maaseutuyrittämisen kehittämishanke
- AIKO, muutospäätös - KokkoGrow
4. Lausunto asemakaavaluonnoksesta Keliber Oy:n Kalaveden
tuotantoalueella.
5. Lausunto keskustan osayleiskaavan muutoksesta ja
laajennuksesta Keliberin Kalaveden tuotantoalueella.
6. Lausunto Päivärannan asemakaavaehdotuksesta.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vs. hallintopäällikön ja
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee
tiedoksi kohdat 2-6.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan
tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.
-----
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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

