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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Anna Nurmi-Lehto
pöytäkirjantarkastaja

Antti Hietaniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 15.5.2017 alkaen.
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39 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 39
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 (10/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nurmi-Lehdon ja Antti
Hietaniemen.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 40
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään
sovelletaan edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kuntaliiton jäljempänä olevan lausunnon perusteella on syytä katsoa,
että 1.1.-24.8.2017 saakka toimineen hallituksen jäsenet ja varajäsenet
sekä maakuntajohtaja ja maakuntajohtajan varahenkilö/kehittämisjohtaja
eivät esteellisenä voi osallistua valtuuston täytäntöönpanoa koskevaan
käsittelyyn.
Maakuntavaltuuston kokouksessa 26.4.2018 käsitellyt asiat;
3§

Tilintarkastuskertomus 2017

4§

Arviointikertomus vuodelta 2017
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan
kiinnittänyt mm. erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
Johtaminen;
- luottamusmiesjohdon ei tule pitkäkestoisesti johtaa
prosesseja, joiden tulisi kuulua virkajohdon työn ja
operatiivisen osaamisen piiriin.
- tarkastuslautakunta kannustaa jatkamaan työtehtäviin,
työntekijöiden tehtäväkuviin ja liiton sisäiseen
valvontaan liittyviä asioita, joita maakuntahallitus on
vuoden 2017 lopulla käynnistänyt ja joita hallitus on
myös hyväksynyt alkuvuoden 2018 aikana.
Työhyvinvointi;
- tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että myös
työhyvinvoinnin kehittämiseksi tilattavissa
ulkopuolisissa palveluissa pitää olla selkeä
tuottajavastuu ja laatuvaatimus. Työhyvinvoinnin
etenemisestä tulee raportoida hallitukselle riittävän
usein. Raportointi ja seuranta edesauttavat hallitusta
tältä osin mm. sisäisen valvonnan toteuttamisessa.
- Avoin ja yhteiseen päämäärään yhteisellä ajatuksella
pyrkivä maakuntaorganisaatio pystyy mihin vain!
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Rakennerahastotoiminnan välittäjäviranomainen;
- tarkastuslautakunta suosittelee, että jatkossa kaikki
oleelliset maakunnan liiton eri toimintoihin liittyvät
asiat tuodaan ripeimmällä mahdollisella aikataululla
vähintään hallituksen tietoon ja keskusteltaviksi.
Lakisääteiset ja muut tehtävät;
- maakuntaliiton pitää terävöittää vaikuttamisen ja
edunvalvonnan profiiliaan ja tehdä nykyistä
aktiivisempaa yhteistyötä jäsenkuntien kanssa.
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen;
- tarkastuslautakunta kannustaa omien hankkeiden
toteutuksessa jämäkkyyteen, selkeisiin
johtamistapoihin ja tulosvastuuseen.
5§

Vuoden 2017 tilinpäätös
Maakuntavaltuusto ei myöntänyt 24.8.2017 saakka
toimineelle hallitukselle sekä maakuntajohtajalle
vastuuvapautta toistaiseksi rakennerahastovarojen
välittäjäviranomaisena toimimisen jatkoon ja myönnettyjen
hankevarojen takaisinperintään liittyvistä seikoista johtuen.
Valtuusto yksimielisesti päätti, että hallituksen on
annettava viimeistään syksyn 2018 valtuuston
kokouksessa selvitys välittäjäviranomaistoiminnan
tilanteesta ja vastuuvapauden myöntämistä yllä
mainituille voidaan käsitellä tuolloin uudestaan.
Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen on
7.5.2018 antanut asian täytäntöönpanosta seuraavan
lausunnon:
Vastuuvapauden myöntämättä jättäminen ei sinänsä
vaikuta luottamustehtävän hoitamiseen. Sekä viranhaltijat
että luottamushenkilöt jatkavat tehtävissään. Kuntalain
125 §:n mukaan valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja
siinä tehty muistutus antavat aihetta. Kertomanne mukaan
asian selvittely on kesken ja asiaan palataan selvityksen
valmistuttua.
Eri asia on, että vastuuvapauden epäämiseen johtaneet
seikat voivat johtaa epäluottamustilanteeseen laajemmin.
Se, nauttiiko hallitus valtuuston luottamusta, tulee vireille
valtuutettujen aloitteesta tai hallituksen esityksestä. Asian
valmistelee tilapäinen valiokunta.
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Virheellisestä menettelystä luottamustoimessa ja
luottamustoimesta pidättämisestä säädetään kuntalain 85
§:ssä. Valtuusto voi pidättää luottamushenkilön
tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi, ellei
luottamushenkilö ole itse vetäytynyt tehtävän hoitamisesta.
Vastuuvapauden epääminen kohdistui toimikautensa
päättäneen maakuntahallituksen toimintaan. Useat jäsenet
(7/11) on valittu myös uudelle toimikaudelle. Ne
maakuntahallituksen jäsenet, joihin vastuuvapauden
epääminen kohdistuu, ovat esteellisiä käsittelemään
selvitystä ja tekemään esityksiä toimenpiteistä
maakuntavaltuustolle. Sama koskee maakuntajohtajaa.
6§

Liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- sisäisen valvonnan ohje käsitellään erikseen

7§

Hallintosäännön täydennys
- täydennys kirjattu hallintosääntöön

8§

KP-Copra Invest Oy:n lainasaaminen

9

§

Sidonnaisuusilmoitukset

Lisätietoja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Hallintopäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa kokoukseen tämän asian osalta osallistuvat jäsenet ja
varajäsenet ja asiakohdan käsittelyn päätösvaltaisuuden sekä valitsee
tilapäisen kokouksen puheenjohtajan,
2. katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 26.4.2018 päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto
ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole
lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja
päättää panna ne täytäntöön
Kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi poistuivat
Antti Mäkelä, Esa Kant, Arto Pihlajamaa ja Mauri Salo sekä
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2018

14.5.2018/§ 40

121

Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. valitsi pykälän 40 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi puheenjohtajaksi
Johanna Palorannan,
2. totesi, että pykälän 40 käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuvat
seuraavat hallituksen jäsenet;
Nurmi-Lehto Anna
jäsen
Paloranta Johanna
jäsen
Tuikka Jukka-Pekka jäsen
Hietaniemi Antti
varajäsen
Koskela Tiina
varajäsen
Lindskog Tina
varajäsen
Mustasaari Erkki
varajäsen
ja että, kokous on päätösvaltainen
3. totesi, että maakuntavaltuuston kokouksen 26.4.2018 päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto
ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole
lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja
päättää panna ne täytäntöön.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2018

14.5.2018/§ 41

41 §

122

LIITON SISÄISEN VALVONNAN OHJE

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 41
Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.4.2018 liiton sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytyt sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet sitovasti ohjaavat maakuntahallitusta tämän
hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan
johtotehtävää.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on
vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja
johtamista. Ne koskevat kaikkia toimielimiä ja tilivelvollisia
viranhaltijoita sekä kaikkea liiton toimintaa, josta liitto vastaa
omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden
myötä.
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä
liiton hallintosäännössä ja muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö on hyväksytty uuden kuntalain
mukaiseksi keväällä 2017. Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017.
Edelliseen sisäisen valvonnan ohjeeseen on myös kirjattu hallituksen
hyväksymät delegointia koskevat toimivaltavaltuudet. Jatkossa
delegointia koskevat toimivaltavaltuudet tarkistetaan ja päivitetään
vuosittain erillisellä maakuntahallituksen päätöksellä.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen ohjeen.
Ohje tulee voimaan välittömästi hallituksen hyväksymispäätöksen
jälkeen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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SOPIMUS ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN TEOLLISEN MUUTOKSEN
PILOTISTA JA PILOTIN TOTEUTTAMISEN AIKO-HANKE

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 42
Euroopan Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta yhteensä
kymmenen aluetta ja kaksi valtiota teollisen muutoksen alueiden
pilottiinsa. Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi valituista alueista.
Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään
aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen
prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen teollisuuden
uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen luonnonvarojen – kuten
metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten – älykäs hyödyntäminen
talouskasvun tukemiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa
tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään monin eri tavoin.
Komission ulkopuoliset asiantuntijat sekä Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestö (OECD) tarjoavat alueille kohdistettua räätälöityä
avustusta. Alueita autetaan tulevaisuuden työpaikkojen valmistelussa
sekä innovaatiotoiminnan laajentamisessa. Lisäksi niitä tuetaan
siirtymisessä kohti vähähiilistä taloutta ja yrittäjyyden edistämisessä.
Kukin pilottialue saa Euroopan aluekehitysrahastosta 200 000 euroa
ulkopuolisten asiantuntijoiden työn kustannusten kattamiseen.
Alueellisten strategioiden tulee olla valmiita vuoden 2018 loppuun
mennessä, jotta niitä päästään toimeenpanemaan vuonna 2019.
Regions in Industrial Transition -pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta,
jonka komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden
innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi, sekä kasvun ja työllisyyden
parantamiseksi.
Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle
hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EUinstituutioiden suuntaan. Toisaalta alueelle tarjoutuu myös mahdollisuus
osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia.
Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa - Lappi, PohjoisPohjanmaa, Keski-Pohjan maa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
ja Etelä-Savo - tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään monin
eri tavoin. Pilottitoimintaa koko Itä- ja Pohjois-Suomen osalta koordinoi
Lapin liitto. Koordinaatiosta laaditaan sopimus.
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Hankkeen kesto on 8 kuukautta. Hankkeen koordinointikustannukset
ovat 70.000 euroa, jos Keski-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus on
max. 10.000 €.
Jokainen maakunta on valmistelemassa yhteistyöprojektin
maakunnallista toteuttamista varten AIKO/ERM-hankkeen (alueelliset
innovaatiot ja kokeilut / ennakoiva rakennemuutos). Keski-Pohjanmaalla
hankkeen hallinnoija olisi maakuntaliitto ja osatoteuttajana Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius, joka koordinoi Biolaakso-yhteistyötä. IPalueen yhteistyön koordinaatiokustannus rahoitetaan projektista.
Hankkeen vastuuhenkilönä Keski-Pohjanmaan liitossa toimii
kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen ja
projektikoordinaattorina toimii Biolaakso-yhteistyön koordinaattori
Tiina Ylä-Kero. Hankkeen kustannusarvio on 35.000 euroa, josta liiton
omarahoitusosuus on enintään 30 % (10.500). Kustannukset jakaantuvat
seuraavasti:
- IP-koordinaatio
10.000 euroa
- verkostokokoukset
6.000 euroa
- materiaalit ja tilaisuudet
4.000 euroa
- CI/projektikoordinaatio ja -matkat 15.000 euroa
Lisätietoja antavat kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen ja
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen teollisten
toimialojen muutospilottiin ja hyväksyy pilotista tehtävän sopimuksen
sekä hankkeen toteutuksesta jätetyn AIKO-rahoitushakemuksen.
Maakuntajohtajan muutosehdotus:
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen teollisten
toimialojen muutospilottiin ja hyväksyy pilotista tehtävän sopimuksen.
Hankkeen toteutukseen liittyvä Keski-Pohjanmaan alueellinen
hankehakemus (AIKO) tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn
kesäkuussa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.
---
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ALOITE YLIOPISTOKESKUSTOIMINTAAN SITOUTUMISESTA
UUDELLA SOPIMUSKAUDELLA 1.1.2019 – 31.12.2024

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 43
Yliopistollisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan säilyminen
ja kehittyminen on keskeinen kilpailu- ja kasvutekijä alueella. Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimus- ja koulutusalat on suunnattu
palvelemaan alueen tarpeita sekä luomaan uutta osaamista alueelle.
BiGGAR Economicsin Suomen yliopistoille v 2017 tekemä selvitys
osoittaa, että yliopistotoiminnalla on jopa viisinkertainen kasvuvoima
tehtyihin panostuksiin verrattuna. Erityisesti yliopistokeskusten toiminta
luo alueellisesti tasa-arvoisemmat koulutusmahdollisuudet ja laadukkaat
kumppanuudet yrityksille ja julkisille palveluille.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta on
sopimusperusteista. Yliopistot sitoutuvat toimimaan
yliopistokeskuksessa omilla vahvuusalueillaan. Sopimuksen mukainen
alueen tukirahoitus on yliopistokeskukselle merkittävä tukijalka, sen
muodostaessa 10 - 12 %:a yliopistokeskuksen vuosittaisesta
kokonaisrahoituksesta. Samalla alueellinen rahoitus velvoittaa ja
kannustaa yliopistoja toimimaan alueella.
Uutta sopimuskautta on pohjustettu laajasti neuvottelemalla kuntien,
maakunnan ja yliopistojen edustajien kesken. Sopimuskaudella 2019 –
2024 alueen tukirahoitus säilyy edellisen sopimuskauden tasolla, sekä
euromääräisesti että yliopistokeskuksen rahoituksen jakauman
mukaisessa tarkastelussa. Neuvottelujen tuloksena uudessa
sopimuksessa sopijaosapuolina ovat peruskunnat, joille myös aiemmin
seutukunnille ja maakuntaliitolle osoitetut vastuut on jyvitetty. KeskiPohjanmaan liiton ja uuden maakunnan rooli sopimuksessa täsmentyy
maakuntauudistuksen ja neuvottelujen edetessä kesän ja syksyn aikana.
Sopimuksen tavoitteet on esitelty alueen kaupunkien ja kuntien
virkamiesjohdolle keväällä 2018. Sopimus ja sen rahoitusosuudet on
esitelty Keski-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien johtajille ja keskeisille
luottamushenkilöille Keski-Pohjanmaan liiton järjestämän kokouksen
yhteydessä 4.4.2018.
Sopimus on esitelty myös yliopistokeskusneuvottelussa 7.9.2017
Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen rehtoreille ja johdolle sekä
uudelleen rehtorineuvottelussa 21.2.2018. Yliopistot ovat ilmaisseet
sitoutuvansa sopimukseen maaliskuussa 2018.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toivoo, että sopijaosapuolet voivat
tehdä tarvittavat päätökset aloitteemme pohjalta
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yliopistokeskustoimintaan sitoutumisesta niin, että sopimus voidaan
allekirjoittaa yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaisten yhteydessä
3.9.2018.
Uudella sopimuskaudella Keski-Pohjanmaan liitolla ei olisi
vuosirahoitusosuutta, vaan siitä vastaisivat kunnat. Liiton
vuosirahoitusosuus poistuu siten vuoden 2019 talousarviosta ja tämä
otetaan huomioon vuoden 2019 jäsenkuntaosuuksia arvioitaessa.
Maakuntauudistuksen toteutuminen huomioiden voidaan
erillismaksuosuutta vielä myöhemmin arvioida. Linjaukset olivat esillä
4.4.2018 liiton kuntajohdon kokouksessa.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy ehdotetun yliopistokeskussopimuksen ja
päättää, että nimeämiset käsitellään siinä vaiheessa, kun sopimus on
kaikkien osalta tullut hyväksytyksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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AER ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS -JÄSENYYDEN
PÄÄTTÄMINEN

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 44
Jäsenyyden vuosimaksu 2018 Keski-Pohjanmaan liitolle on 1 956 euroa.
Vuosimaksu lasketaan alueen asukasmäärän perusteella. Jäsenyyden
päättäminen tulee ajankohtaiseksi nykyisen organisaation toiminnan
päättyessä maakuntauudistuksen myötä.
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaa jatkaa AER jäsenyyttä vuoden 2019 loppuun.
Uusi maakunta päättää kansainvälisen yhteistyön sidonnaisuuksista 2020
alkavalle kaudelle. Keski-Pohjanmaan liitto ilmoittaa AER:lle
irtisanoutumisesta kesäkuun 2018 aikana.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 45
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 10.4.-7.5.2018
- Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistamisen jälkeiset
työt
- muutosjohtajien työkoneet ja puhelimet
2. Rahoituspäätökset;
LIOT – alueellinen IOT Living Lab -ympäristö hankkeen
muutospäätös
3. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 10.4.-7.5.2018
4. Hallintopäällikön tekemät hankkeiden maksatuspäätökset sekä
oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset huhtikuu 2018
5. Lähetetty 23.4.2018 Metsähallitukselle lausunto Metsähallituksen
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmasta
6. Lähetty 27.4.2018 Oikeusministeriölle lausunto ulosottovirastojen
toimipaikoista
7. Lähetetty 2.5.2018 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne-, ja
Ympäristökeskukselle lausunto Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
8. Lähetetty 3.5.2018 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja
Ympäristökeskukselle lausunto Kalaveden tuotantolaitoksen YVAselostuksesta
9. Lähetetty 3.5.2018 Kannuksen kaupungille lausunto Kannuksen
keskustan ja Eskolan taajaman osayleiskaavaluonnoksesta
10. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 19.3.2018 ja 16.4.2018
11. Matkaraportti/maakuntajohtajien matka Torontoon 2-6.3.2018/Teppo
Rekilä
12. Matkaraportti/Seurantatilaisuus - Kestävän kehittämisen
tukijärjestelmä kemikaalialalle, 29.1.2018/Teppo Rekilä
13. AATE DC – hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MUUTOSJOHTAJA JUSSI RÄMETIN LOMA

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 46
Maakuntauudistuksen muutosjohtajana 15.5.2018 aloittava Jussi Rämet
on pyytänyt palkatonta kesälomaa ajalle 25.6.2018 - 22.7.2018.
Muutosjohtajan sijaisena toimii konsernihallinnon muutosjohtaja.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää Jussi Rämetille palkatonta lomaa ajalle
25.6.2018 - 22.7.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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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.
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