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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola 16.6.2014
Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Elina Tuikka
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla
17-23.6.2014
Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
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162 §

16.6.2014/§ 162

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 162
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Elina
Tuikan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Elina Tuikan.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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163 §

16.6.2014/§ 163

AJANKOHTAISKATSAUS MAAKUNTIA KOSKEVISTA UUDISTUKSISTA

Maakuntahallitus 16.62014 § 163
Maakuntia ja maakuntaliittoja koskevat useat vireillä olevat kansalliset
rakenteelliset uudistukset. Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja antavat
kokouksessa tilannekatsauksen valmistelutilanteesta:
SOTE-uudistus
Rakennelakiesitys annettaneen kesäkuun puolivälissä. Pohjois-Suomen
erva-alueen osalta keskeisiä neuvotteluja käydään Oulussa 10.6.2014
keskuskaupunkineuvottelussa, johon on kutsuttu mukaan
maakuntajohtajat. Pohjois-Suomen kuntien yhteinen SOTE-uudistusta
valmisteleva kokous pidetään Oulussa 12.8.2014 klo 12:00 alkaen.
Virsu-hanke ja muut maakuntia koskevat aluehallintouudistukset
Valtiovarainministeriö asetti 11.4.2014 hallituksen rakennepoliittiseen
ohjelmaan perustuvan keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys –
hankkeen (VIRSU). VM asetti lisäksi 2.6.2014 alatyöryhmän
selvittämään valtiollista ja kunnallista aluehallintoa ja kuntien työnjakoa;
alatyöryhmässä on maakuntaliittojen edustus.
Maakuntahallituksen puheenjohtajat ja Kuntaliitto ovat yhteistyössä
tehneet maakuntien näkökulmasta linjauksia seuraavan hallitusohjelman
neuvottelutyöhön. Linjausten taustalla on vuosina 2013-2014 annetut
kannanotot. Jatkolinjauksia tehdään syyskuun 2014 alussa.
EU-ohjelmakauden käynnistymisen tilannekatsaus
Uuden rakennerahastokauden 2014-2020 hankehaut ovat käynnistyneet
jokaisessa maakunnassa. Parhaillaan ovat käynnissä neuvottelut ns.
teknisen tuen määrästä maakunnittain ja jakoperusteet maakuntaliittojen
ja ELY-keskusten välillä sekä maakuntaliittojen yhteistyö välittävinä
toimieliminä.
Vireillä olevia muita uudistuksia ja kehittämisasioita
Muita keskeisiä ajankohtaisia myös Keski-Pohjanmaata koskevia
uudistuksia ovat mm. uusi ammattikorkeakoululaki ja ammatillisen
koulutuksen mitoitusuudistukset, luonnonvarakeskus LUKE:n
alueellinen organisointi, Kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän
uudistaminen sekä erilaiset alueelliset kehittämisstrategiat.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyt tiedoksi.
Maakuntahallitus päättää nimetä kolme (3) edustajaa 12.8.2014 Oulussa
pidettävään kuntien SOTE-kokoukseen.
Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyt tiedoksi ja nimesi Oulun SOTE -kokoukseen
liiton edustajiksi maakuntajohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajat,
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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valtuuston I varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen Raimo
Haapalehdon.
--Maakuntahallituksen jäsen Matti Kivistö saapui kokoukseen pykälän 163
käsittelyn aikana, klo 10.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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16.6.2014 § 164

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
OHJELMAKAUDELLE 2014-2020

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 164
Maakunnan yhteistyöryhmän nimeämistä ohjelmakaudelle 2014-2020 on
käsitelty aikaisemmin maakunnan yhteistyöryhmässä 28.3.2014 (§ 20) ja
maakuntahallituksessa 14.4.2014 (§42).
Ohjelmakaudelle 2014-2020 nimettävästä maakunnan yhteistyöryhmästä ja
sen sihteeristöstä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014 § 24-28).
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja
sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovitusta varten maakunnan
yhteistyöryhmä.
Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.
Maakunnan yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja
tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä.
Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Maakuntahallitus nimeää myös
yhteistyöryhmän puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu
luottamushenkilö, sekä yhteistyöryhmässä olevien tahojen ehdotuksesta
kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä.
Yhteistyöryhmä nimeää itselleen sihteeristön siten, että tukea myöntävät
viranomaiset ovat siinä tasapuolisesti edustettuina. Sihteeristön tehtävänä
on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja
täytäntöönpanotehtävät.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 14.4.2014, että maakunnan
yhteistyöryhmään pyydetään edustus seuraavilta tahoilta:
Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan liitto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2 edustajaa
1 edustaja
2 edustajaa
2 edustajaa

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
ELY:t yhteensä
Tekes
AVI
TE-toimisto

4 edustajaa
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja
tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
MTK Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaan kauppakamari
SAK
AKAVA
STTK
Kansalaisjärjestöt

1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 kiertävä edustaja

Pysyviksi asiantuntijaedustajiksi nimetään aluevaikutusorganisaatioiden
edustus kiertävällä periaatteella
Koulutus- ja kehittämistoimijat
2 kiertävä edustaja
(AMK, yliopistokeskus, amm.koulutus, tutkimuslaitokset)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat
1 kiertävä edustaja
Teollisuusyritykset
1 kiertävä edustaja
Leader-ryhmät
1 kiertävä edustaja
Maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus sihteeristön
puheenjohtajistolla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja
maakuntajohtajalla.
Pyydetyiltä tahoilta saadut jäsenyysesitykset:
Alueen kunnat ja maakuntaliitto
Kokkolan kaupunki (2)
Kannuksen kaupunki (1)
Kaustisen seutukunta (2)
Keski-Pohjanmaan liitto (2)

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Antti Isotalus
Ilkka Kangas
Terttu Korte
Esko Ahonen
Petri Jylhä
Hallitus nimeää
Hallitus nimeää

Timo Mämmi
Seppo Kässi
Silja Mikkola
Arto Alpia
Jukka Hillukkala
Hallitus nimeää
Hallitus nimeää

Ohjelmia rahoittavat valtion
viranomaiset ja muut
yhteistyöryhmän tehtävien
kannalta merkittävät
valtionhallintoon kuuluvat
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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organisaatiot
Keski-Suomen ELY-keskus

Marko Muotio

Pohjanmaan ELY-keskus

Kaj Suomela
Harriet Hermans

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus, Tekes
palvelut
Länsi-Suomen
aluehallintovirasto, AVI
Pohjanmaan TE-toimisto
Alueen kehittämisen kannalta
keskeisiä tahoja, kuten
työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä
kansalaisyhteiskuntaa kuten
ympäristöjärjestöjä ja tasaarvon ja syrjimättömyyden
edistämisestä vastaavia
järjestöjä

Veijo Voutilainen
Vesa Kojola

Jouni
Kytösaari
Kaj Kaski
Minna
Uusimäki
Aulis Rantala
Henrik Broman

Tarja Wiikinkoski

Tuomo Laitila

Helvi Riihimäki

Mats Löfberg

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Mervi Järkkälä

MTK Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaan kauppakamari
SAK
AKAVA

Jouni Jyrinki
Jarl Sundqvist
Risto Järvi
Ulla-Maija Åstrand,
OAJ

STTK

Jaakko Kosonen,
Tehy
Esa Erkkilä, K-P KP Kylät (2014)

Taina Alanko,
Eläkeliitto (2016)

Kimmo
Hanhisalo
Lea Haavisto
ei esitetty
Vesa Saarinen
Samu Valpola,
Ympäristöasian
keskusliitto
YKL
Tarja Pitkänen,
Pro
Taina Alanko,
Eläkeliitto
(2014)
Sirpa
Nevasaari,
Kosti ry (2015)
Esa Erkkilä, KP Kylät (2016)

Paula Jylhä,
METLA/LUKE

Olli Breilin,
GTK (2014)

Kansalaisjärjestöt

Helinä Wiik, Kosti
ry (2015)

Pysyviksi asiantuntijaedustajiksi
nimetään
aluevaikutusorganisaatioiden
edustus kiertävällä periaatteella
Koulutus- ja kehittämistoimijat
- Tutkimuslaitokset
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kannus (2014)
Olli Breilin, GTK
(2015)
Pekka Oinas, Ketek
(2016)

-

Koulutusorganisaatiot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottajat

Teollisuusyritykset
Leader-ryhmät

Pekka Oinas,
Ketek (2015)
Jutta Siivonen,
MTT/LUKE
Jokioinen
(2016)
Lasse Jansson,
Anne Jokela,
Centria (2014)
KYC (2014)
Tanja Risikko,
Harri Lundell,
KYC (2014)
KPEDU (2014)
Lasse Jansson,
Anne Jokela,
Centria (2015)
KYC (2015)
Jarmo Matintalo,
Harri Lundell,
KPEDU (2015)
KPEDU (2015)
Jarmo Matintalo,
Anne Jokela,
KPEDU (2016)
KYC (2016)
Tanja Risikko,
Harri Lundell,
KYC (2016)
KPEDU (2016)
toimitusjohtaja,
talousjohtaja,
KIURU (2014)
KIURU (2014)
Peruspalvelujohtaja, Tilaajajohtaja,
KIURU (2015)
KIURU (2015)
Juha Enlund, Pept
Thomas Slotte
Mathias Högbacka, Pirjo PalosaariAktion (2014)
Penttilä (2014)
Pirjo PalosaariKirsti
Penttilä (2015)
Oulasmaa
(2015)
Kirsti Oulasmaa
Mathias
(2016)
Högbacka
(2016)

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat (2 varsinaista ja 2
varaedustajaa) yhteistyöryhmään
2) nimeää maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon edellä esitetyn
mukaisena, lisättynä Keski-Pohjanmaan liiton edustuksella
3) nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa
tarkoitettu luottamushenkilö
4) toteaa, että yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten, kun
yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio, elinkeino- ja
työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä varapuheenjohtajista tehneet
5) hyväksyy, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus
sihteeristön puheenjohtajistolla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla
ja maakuntajohtajalla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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6) valtuuttaa yhteistyöryhmään jatkossa tarvittavat henkilömuutokset
tehtäväksi maakuntajohtajan päätöksellä.

Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. nimesi Keski-Pohjanmaan liiton edustajaksi maakunnan
yhteistyöryhmään;
varsinainen
varaedustaja
Kentala Anneli
Tuikka Elina
Kouvo Kajsa
Harju Ulla-Riitta
2. nimesi maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon edellä esitetyn
mukaisena,
3. nimesi yhteistyöryhmälle puheenjohtajaksi Anneli Kentalan,
4. totesi, että yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten, kun
yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio, elinkeino- ja
työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä varapuheenjohtajista tehneet
5. totesi, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus
sihteeristön puheenjohtajistolla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla
varapuheenjohtajalla sekä maakuntajohtajalla
6. valtuuttaa yhteistyöryhmään jatkossa tarvittavat henkilömuutokset
tehtäväksi maakuntajohtajan päätöksellä.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KESKI-POHJANMAAN TYÖLLYSYYSSTRATEGIA 2020

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 165
Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2014 - 2020 on tiivis
kolmenkymmenen sivun esitys, jossa luodaan kokonaiskuvaa
maakunnan työllisyydestä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä
työllisyyden kokonaisvaltaiselle kehittämiselle jatkuvassa
yhteiskunnallisen muutoksen virrassa. Erityisenä painopisteenä ja
kohderyhmänä ovat nuoret ihmiset. Strategia on laadittu yhdessä alueen
lukuisten toimijoiden kanssa koordinaattorien kokoamana niin sanotusti
otona eli ilman hanketta.
Ajatus työllisyysstrategian uudistamisesta nousi esiin alueellisen
turvallisuussuunnitelman 2010 - 2015 toteutuksen aikana. Muun muassa
kuntien johdosta koostuva ohjausryhmä esitti, että alueella laaditaan
yhteinen työllisyysstrategia. Aiempi strategia oli laadittu vuosina 2004 2005 ja siinä asetetut tavoitteet oli monelta osin saavutettu. Haasteeseen
tartuttiin maakuntaliiton ja Kokkolan kaupungin yhteisvoimin. Työtä
koordinoimaan asetettiin turvallisuussuunnittelutyössä mukana oleva
työllistymisen yhteistyöryhmä. Alueen toimijoista muodostetut
teemakohtaiset työryhmät kokoontuivat vuoden 2013 aikana ja saman
vuoden syyskuussa pidettiin aiheesta maakunnallinen seminaari, jonka
jälkeen keskityttiin aineistojen kokoamiseen.
Tämä työllisyyssuunnitelma on yksi Keski-Pohjanmaan
maakuntastrategian osastrategioista.
Lisätietoja antaa kehittämissuunnittelija Ilkka Rintala.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategian 2020.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KESKI-POHJANMAAN LIITTYMINEN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
FOORUMIIN

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 166
Älykkään erikoistumisen foorumi (Smart Specialisation Platform) tukee
EU:n jäsenmaita ja alueita kehittämään, ottamaan käyttöön ja
uudistamaan omia älykkään erikoistumisen strategioitaan ja asemoimaan
itsensä eurooppalaisessa viitekehyksessä. Tällä hetkellä foorumi koostuu
151 alueesta 14 eri EU-maasta sekä lisäksi kahdesta EU:n ulkopuolisesta
alueesta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta foorumissa ovat mukana:
Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.
Erilaisten tapahtumien ja muiden tukitoimintojen lisäksi foorumi tarjoaa
toimijoiden käyttöön myös kaksi konkreettista työkalua, jotka
helpottavat verkostoitumista, kumppanuuksien muodostamista ja
samankaltaisten teemojen parissa työskentelevien alueiden
identifioimista (Benchmarking Regional Structure ja Eye@RIS3).
Älykkään erikoistumisen foorumiin tehdään päätös
hallintoviranomaistasolla ja Suomessa maakuntaliitot koordinoivat
toimintaa. Työkaluja ja tukitoimintoja voivat kuitenkin hyödyntää
maakuntaliittojen lisäksi myös muut alueen toimijat.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997,
sähköposti anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
Smart Specialisation Platform: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaa liittyy Älykkään erikoistumisen foorumiin (Smart
Specialisation Platform).
Yhteyshenkilöksi nimitetään yhteyspäällikkö Anne Sormunen, joka
valtuutetaan toimittamaan alueen tiedot foorumiin liittymistä varten.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 167
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu maakuntakaavoitusta vaiheittain.
Maakuntakaavoitusta on ohjannut maakuntakaavoituksen neuvottelukunta, jossa jäseninä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnat,
edunvalvontakunnat sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat.
Vuodesta 2013 maakuntakaavoitusta on neuvottelukuntaa aktiivisemmin
seurannut Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön työryhmä MALLI, jossa
on edustus Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnista.
Kunnat, joiden aluetta yleispiirteinen maakuntakaavoitus koskee, ovat
maakuntakaavoituksessa keskeinen osapuoli ja yhteistyötaho. Ennen
seuraavan vaiheen maakuntakaavoituksen sisällön määrittämistä
haluamme laaja-alaisesti varmistaa kuntien kaavoituksellisten tarpeiden
esille tulemisen maakuntakaavan kehitystyössä ja pyydämme kuntia
ottamaan kantaa etenemisestä.
Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö:
Jakelu: Halsuan kunta, Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Kokkolan
kaupunki, Lestijärven kunta, Perhon kunta, Toholammin kunta ja
Vetelin kunta.
Keski-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kunnilta lausuntoa
maakuntakaavoituksen etenemisestä ja lähitulevaisuuden seudullisista
kaavoitustarpeista. Valmistelemme Keski-Pohjanmaalle 4.
vaihemaakuntakaavaa, jolla tullaan ohjaamaan seudullisesti merkittävän
tuulivoimarakentamisen sijoittumista. Kaava on tulossa ehdotuksena
nähtäville elo-syyskuussa 2014 ja sen on tarkoitus valmistua
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.
Maakunnan liiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 19
§:n mukaan maakunnan suunnittelu. Maakunnan suunnittelun tehtävistä
säädetään MRL 25 §:ssä seuraavasti: Maakunnan suunnitteluun kuuluvat
maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava
maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakunnan
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan
ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja
sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten,
maakunnallisten tai seudullisten tavoitteiden kannalta on tarpeen.
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Keski-Pohjanmaan liitossa on vastikään hyväksytty maakuntastrategia,
joka kattaa maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 sekä
maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Maakuntakaavoitus on hoidettu
vaihemaakuntakaavoittain siten, että voimassa oleva maakuntakaava
koostuu 1–3 vaihemaakuntakaavoista, joita 4. vaihemaakuntakaava tulee
vahvistuessaan täydentämään. Maakunnan liiton tulee MRL 27 §:n
mukaan huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan
pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan
sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä seuraavasti:
Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä
huomiota maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin. Kaava on
mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntaan rajoittuvien
alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (LsL) 7, 77
ja 32 §:issä tarkoitetut päätökset tulee olla ohjeena kaavan laadinnassa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 1) maakunnan
tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 2) alueiden
käytön ekologiseen kestävyyteen, 3) ympäristön ja talouden kannalta
kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, 4) vesi- ja maaainesvarojen kestävään käyttöön, 5) maakunnan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiin, 6) maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen
niissä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana
edellyttää.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelun etenemisen myötä
maakuntakaavoitusta seuraavassa alueidenkäytön työryhmässä (MALLI)
on alustavasti keskusteltu tulevista maakunnallisista kaavoitustarpeista
tulevien vaihekaavojen osalta. Keski-Pohjanmaalla 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistumisen myötä VAT:ien, LsL:n ja MRL:n
erityisten maakuntakaavan sisältövaatimusten tavoitteet tulee
käsitellyksi maakuntakaavassa. Maakuntakaavan ajan tasalla pitämisen
sekä maakunnan kehittymisen jatkuva mahdollistaminen edellyttävät
päivitystä kaavan sisältöjen osilta.
Kiireisimpänä tarpeena esille ovat nousseet vahvistetun maakuntakaavan
valmistelun jälkeisen lakimuutoksen MRL 9 a luvun vähittäiskauppaa
koskevien erityisten säännösten huomioiminen ja siinä erityisesti paljon
tilaa vaativan kaupan siirtyminen 16.4.2015 MRL:n vähittäiskaupan
suuryksiköiden ohjauksen piiriin. Toisena kiireellisenä esille nousseena
tarpeena on aktivoituvan kaivostoiminnan suunnitelman mukaisten
louhosalueiden huomiointi maakuntakaavassa. Muita tarpeita on nähty
ainakin liikenteellisten kehittämisperiaatemerkintöjen, maisema- ja
kulttuurihistorian ja soiden monikäytön osilta.
Kaupan kaavoitukseen liittyvän selvityksen valmistelun
käynnistämisestä on maakuntahallituksen päätös, mutta maakuntakaavan
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vaiheistamisen tarpeista haluamme kuulla maakunnan kuntien
kaavoituksen näkökulman ennen seuraavan vaihekaavan tai
vaihekaavojen käynnistämistä. Alustava näkemyksemme on, että
syksyllä voisimme käynnistää samanaikaisesti kaksi
vaihemaakuntakaavaa, joista 5. vaihemaakuntakaava käsittelisi kauppaa
ja kaivostoimintaa ja 6. vaihemaakuntakaava liikennettä ja kulttuuria.
Näistä 5. vaihemaakuntakaava etenisi tiiviimmällä aikataululla
tavoitteena valmistua maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015
kuluessa, minkä jälkeen vaihemaakuntakaava viedään
ympäristöministeriöön vahvistettavaksi sisällön ja lainmukaisuuden
arviointiin.
Pyydämme toimittamaan ajankohtaisia ajatuksenne ja näkemyksiä
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen kehittämisestä 5. syyskuuta
2014 mennessä osoitteella Keski-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö,
Rantakatu 14, 67100 Kokkola tai sähköisesti kirjaamo@keskipohjanmaa.fi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausuntopyynnön ja merkitsee
maakuntakaavoituksen etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEVERKON HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN PÄIVITYS

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 168
Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa vuodelle
2003 päivätyn kartan uudelleen päivitetystä tieverkon hallinnollisesta
luokituksesta yleis- ja asemakaavoitusta varten. Etelä-Pohjanmaan ELY
-keskuksen hallinnoiman alueen kattavalla kartalla kuvataan yleiset tiet,
joille maankäyttö- ja rakennuslain 83.4 §:n mukaan voidaan osoittaa
liikennealueita yleis- ja asemakaavoissa ja tiet, jotka asemakaavoituksen
yhteydessä tulee muuttaa kaduiksi. Hallinnolliset muutokset tullaan ELY
-keskuksen mukaan toteuttamaan kaavoituksen etenemisen myötä vain
asemakaava-alueilla.
MRL 83.4 §:n mukaan maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa
valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena
olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista
liikennettä. ELY -keskus on nyt lausunnoilla olevassa
karttapäivityksessä huomioinut valta-, kanta- ja seututiet teinä, joille
hyväksytään LT-alue ja muut tieyhteydet kaduiksi asemakaavoituksen
yhteydessä muuttuvina. Lisäksi on osoitettu tulevaisuuden tievarauksia
sekä niitä vastaavasti yhteyksiä, jotka lakkaavat liikennealueina
varausten toteutuessa.
Keski-Pohjanmaan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Keskeisenä asemakaavoituksen yhteydessä tehtävissä hallinnollisen
vastuun muutoksissa on siirtyvän tiealueen kuntotaso. Pitkään
kunnostamista vaatineet, mutta kunnostamatta jääneet tieosuudet
muodostavat kunnille siirtyessään tarpeettoman rasituksen.
Hyväkuntoisena siirrettävien teiden osalta perushuollon toimenpiteet
kunnissa pysyvät hallittavilla tasoilla. ELY keskuksen tulee korostetusti
kiinnittää huomiota siihen, ettei tienpidossa kertynyttä korjausvelkaa
vastuuteta hallinnollisen vastuun muutoksen yhteydessä yksittäisille
kunnille.
Laadittu päivitys tieverkon hallinnollisesta luokituksesta esittää
tieverkon luokituksen voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti
lukuun ottamatta kt 58 oikaisua Lestijärvellä, josta on kunnan aloitteesta
käyty keskustelua ja joka tullaan huomioimaan tulevissa
vaihemaakuntakaavoissa tehtävän liikenteellisen tarkastelun yhteydessä.
Muitakin tieyhteyden tarpeita ja tulevaisuuteen kohdistuva varauksia
tullaan tarkastelemaan kriittisesti muun muassa saavutettavuuteen ja
palvelutasoon liittyvistä näkökulmista.
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Maakunnan sisällä tapahtuvassa pitkän matkan liikenteessä on
osoitettujen vt/kt/st yhteyksien ohella teitä, jotka palvelevat muutakin
kuin paikallista liikennettä. Tällaisia ovat etelä–pohjoissuuntaiset
yhteydet Halsualla 7530 ja 7511, jotka yhdessä muodostavat
kuntakeskuksen ohittavan oikotien vt 13 ja kt 63 välille sekä
Kannuksessa Ullavantie (7540), Ullavantien jatkeena oleva
Kleemolankatu ja sen kesällä valmistuva radan alittava jatke.
Valmistuvan tieyhteyden jälkeen Kannuksen ydinkeskustan ohittava
yhteys ohjaa st 775 ja yhdystien 7540 liikennettä vt 28:lle ja sen
pohjoispuolitse st 775 Himangalle, josta edelleen vt 8:lle. Kokkolassa
puolestaan Pohjoisväylä (st 749) nykymuotoisessa käytössään palvelee
muutakin kuin paikallista liikennettä, vaikka oli päivitettävässä
karttaluonnoksessa merkitty lakkautuvaksi tiealueeksi tulevaisuuden
varausten toteutuessa. Kuitenkaan Kokkolan ohitustien varauksen
toteutumisen varalle ei ole osoitettu vaihtoehtoista liikennöintiratkaisua
Kokkolan satamaan ja suurteollisuusalueelle suuntautuvalle
kuljetusliikenteelle.
Keski-Pohjanmaan liiton näkemys on maakunnan sisäisten tieyhteyksien
osalta, että seututietasoisina esitetyt st 775 ja st 751 osalta tieluokitusta
voitaisiin korottaa kantatieksi Kannus–Lestijärvi (st 775) sekä
Lestijärvi–Halsua–Evijärvi -välisillä tieyhteyksillä. Kannuksen
ydinkeskustan kohdalle valmistuvan uuden radanalituksen jälkeen
kyseinen tieyhteys toimisi luontevana jatkeena kt 86:lle ja maakunnan
kuntakeskusten väliset yhteydet saataisiin uudistuksen myötä
kauttaaltaan kanta- / valtatieverkkojen varrelle. Lausunnossa edellä esillä
olleet yhdystieyhteydet, jotka palvelevat myös seudullisia yhteystarpeita
voitaisiin korottaa seututieksi. Maakunnan liitto yhtyy näin ollen myös
Kannuksen kaupungin esitykseen korottaa Ullavantien (7540) tieluokitus
seututieksi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja
infrastruktuuri vastuualueen valmistelemasta vuodelle 2003 päivätyn
tieverkon hallinnollisen luokituksen päivityksestä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta pykälän
168 käsittelyn jälkeen, klo 11.15.
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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHOITUS ”VETOVOIMAINEN KESKIPOHJANMAA”-HANKE

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 169
Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta
kehittämishankkeelleen Vetovoimainen Keski-Pohjanmaa
Taustaa
Maakunnassa on suunniteltu ja toteutettu yhteisesti erilaisia
kehittämisratkaisuja ja tuotettu malleja ja materiaalia sekä konkreettisia
toimenpiteitä maakunnan vetovoimaisuuden edistämiseksi. Haasteena on
edelleen luoda maakuntaan yhteinen toimintamalli viestinnälliselle
yhteistyölle. Tähän tarpeeseen on suunniteltu Keski-Pohjanmaan liiton
koordinoima Vetovoimainen Keski-Pohjanmaa hanke, joka yhdistää
olemassa olevat työkalut ja aluetoimijat työskentelemään yhdessä
materiaalien, portaalien ja aluetapahtumien luomiseksi ja
vahvistamiseksi.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on:
1) luoda aluetoimijoiden taktinen yhteistyömalli alueviestinnässä
2) suunnitella uudet viestinnän ja markkinoinnin tuotteet ja
toimintamallit
3) suunnitella alueviestinnän integroitu web- ja sosiaalisen median
portaalikokonaisuus
4) kytkeä alueen kärkitapahtumat osaksi alueviestintää,
5) vahvistaa alueen tulevaa markkinointi-, kehittämistyötä taktisen
toimintakonseptin ja tuoteportfolion uudistuttua
Hankkeen toteutusaika
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.6.2014 – 31.5.2015
Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. Alueviestinnän taktisen yhteismallin luominen
- pohjalla Keski-Pohjanmaan viestintä- ja
markkinointistrategia sekä maakuntasuunnitelma 2030
- aikaisemmissa EU -ohjelmakauden hankkeissa saadut
tulokset (mm.Vimma, Meripohjola, NYT 1 ja 2)
- EU ohjelmakauden 2014 – 2020 tavoiteasiakirjat, PohjoisSuomi strategia, organisaatioiden strategiat
2. Viestintä- ja markkinointituotteet
- maakuntastrategiasta laaditaan 3-kielinen tuote kaikkien
aluetoimijoiden käyttöön
- maakunnan viestintää ja markkinointia tukevan materiaalin
suunnittelu
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sähköisen uutiskirjeen luominen ja käyttöönotto
alueen erityisosaamista kuvaavan e-lehden suunnittelu ja
käyttöönotto ”regional success stories”
3. Portaaliratkaisut
- suunnitellaan maakuntaliiton uusiin www-sivuihin
kytkettäväksi aluetieto-osat
- liitännäisportaaleja mm. Maakuntaviesti, maakuntajuhla,
Meripohjola, yhdistysrekisteri, Biolaakso, Botnia -yhteistyö,
tapahtumaportaalit, pääkaupunkiseudun näkyminen sekä
muiden alueorganisaatioiden ja elinkeinoelämän liitännät
4. Tapahtumat ja tarinat
- keskeisten vuositapahtumien kytkentä
vetovoimakokonaisuuteen näkyvyyden ja strategisen tarinan
kautta
5. Taktinen viestintä ja markkinointi osana alueen vetovoimaisuutta ja
saavutettavuutta
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Toimistokulut
Yhteensä

2014
8 000
24 000
4 000
1 000
37 000

2015
5 000
13 000
4 000
1 000
23 000

Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus
2014
2015
MKR/ KPliitto
29 600
18 400
Kuntarahoitus *
7 400
4 600
Yhteensä
37 000
23 000

yhteensä
13 000
37 000
8 000
2 000
60 000

yhteensä
48 000
12 000
60 000

* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeen ohjausryhmän edustajat nimetään seuraavasti:
Jukka Ylikarjula
Keski-Pohjanmaan liitto
Teppo Rekilä
Anne Sormunen
Mervi Järkkälä
Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Jarl Sunqvist
Pohjanmaan kauppakamari
Jonne Sandberg
Kokkolan kaupunki
Petri Jylhä
Kaustisen seutukunta
Anne Pesola
Kannuksen kaupunki
edustaja
Keski-Pohjanmaan kirjapaino
edustaja
Yle Keski-Pohjanmaa
edustaja
Österbottningen –lehti
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Yhteyspäällikön ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.6.2014 – 31.5.2015 maakunnan
kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kuluista, kuitenkin enintään 48 000 euroa.
2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.6.2014 – 31.5.2015.
3) Nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi suunnittelija Tiina Harjunpään.
Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
4) irrottaa hankkeeseen budjettirahoitusta vuosille 2014 ja 2015
hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi 12 000 euroa
kustannuspaikalta 1201.
Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja
kriteerejä. Hanke vahvistaa maakunnan vetovoimaisuutta ja luo taktisen
viestinnällisen yhteistyömallin alueelle. Hanke jalkauttaa
maakuntastrategian tavoitteet ja yhdistää eri aluetoimijoiden strategiat ja
toiminnan yhteisiksi alueviestinnän ja -markkinoinnin toimenpiteiksi.
Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien viestintä- ja
markkinointihankkeiden ideat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Hanke
yhdistää aluetoimijat työskentelemään yhdessä materiaalien, portaalien
ja aluetapahtumien luomiseksi ja vahvistamiseksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Maakuntahallitus nimesi
edustajakseen ohjausryhmään maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
Esa Kantin ja jäsenen Elina Tuikan.
--Maakuntavaltuuston III varapuheenjohtaja Jarmo Rasmus poistui
kokouksesta asian käsittelyn jälkeen, klo 11.20.
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ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTALIITTOJEN HUIPPUKOKOUS

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 170
Kainuu on valmistellut erilaisten ehdotusten pohjalta Itä- ja PohjoisSuomen huippukokousta. Huippukokous järjestetään Kajaanissa 2627.8.2014.
Ohjelmaa on rakennettu ajatuksella, että esillä olisivat
maakuntanäkökulmasta keskeiset valtakunnan politiikan akuutit ja
tulevat kysymykset. Näitä on neuvottelukuntien kautta työstetty tulevan
hallitusohjelman tavoitteiksi. Ohjelmaluonnos on syntynyt sellaisesta
ajatuksesta, että nostetaan yhteiseen keskusteluun alustusten pohjalta
sote-uudistuksen ja aluehallinnon uudistustavoitteet maakuntien
näkökulmasta – sekä käsitellään hallitusohjelmatavoitteita laajemmin
neuvottelukuntien ja maakuntahallitusten kokouksissa huippukokouksen
yhteydessä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että hallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajisto osallistuvat IP-huippukokoukseen ilmoittautumisten
mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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OPEN DAYS 2014, BRYSSEL

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 171
Open Days -tapahtuma järjestetään Brysselissä 6.-9.10.2014 välisenä
aikana. Open Days on vuosittainen Euroopan alueiden ja EU:n
tapahtuma, jossa käydään läpi ajankohtaisia Euroopan ja aluekehityksen
teemoja.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen Brysselin toimiston
neuvottelukokouksia pidetään tapahtuman aikana. Neuvotteluihin
osallistuvat virantoimituksena maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja
yhteyspäällikkö Anne Sormunen. Maakuntaliitoista toivotaan
puheenjohtajatason osallistumista osaan neuvotteluista ja samalla Open
Days –tapahtumaan.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että maakuntajohtajan ja yhteyspäällikön
lisäksi hallituksen tai valtuuston puheenjohtaja sekä maakunnan
yhteistyöryhmän puheenjohtaja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan
Open Days -tapahtumaan luottamushenkilöedustajina.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 16.6.2014 § 172
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 19.5.-15.6.2014
2. Lähetetty 14.5.2014 lausunto Perhon kunnalle Limakon ja Alajoen
osayleiskaavaluonnoksesta
3. Lähetetty 19.5.2014 lausunto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne
ja infrastruktuuri –vastuualueen Tiepidon ja liikenteen
suunnitelmasta 2014-2018
4. Lähetetty 27.5.2014 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle lausunto Mutkalammin tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
5. Keski-Pohjanmaa seminaari 9.7.2014 Kansanmusiikkikeskuksessa
Kaustisella
6. Presidentti Niinistö osallistuu Kaustisen kansanmusiikkijuhlien
avajaisiin 7.7.2014.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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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.
Pykälät 162-163, 166-168, 170-172
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 164, 165, 169

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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