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

Jouni Jyrinki
pöytäkirjantarkastaja

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

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 9/2014

13.10.2014/§ 199

199 §

304

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 13.10.2014 §
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Jouni
Jyringin.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Maija Syrin ja Jouni Jyringin.
---
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOON JÄRJESTÄMISLAIN
HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 200
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa Keski-Pohjanmaan
liitolta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta.
Lakiesitykseen annetaan lausunto sähköisellä kyselyllä 14.10. klo 16.15
mennessä.
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusii palvelurakenne määritellään
lailla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Laissa säädetään
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, tuottamisesta, rahoituksesta
sekä kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta. Eduskunnan
käsiteltäväksi lakiesitys annetaan loppusyksystä. Lain on tarkoitus tulla
voimaan vuonna 2015. Järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy uusille
organisaatioille 1.1.2017. Lisäksi säädetään ns. voimaanpanolaki, jossa
määritellään sote-alueisiin kuuluvat kunnat ja siirtymäkauden
henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyt sekä eräät muut järjestämislain
toimeenpanoon liittyvät asiat.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen p. 040 6845 997
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan lausunnon sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain esityksen luonnoksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta laaditun KeskiPohjanmaan liiton lausunnon täydennyksin.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2016

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 201
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia, sisältäen pitemmän aikavälin
suunnitelmat maakuntasuunnitelman 2030 sekä lyhyemmän aikavälin
maakuntaohjelma 2014- 2017 ja sitä toteuttava toimeenpanosuunnitelma
ovat keskeisimmät strategiset ja myös lakisääteiset asiakirjat, joilla
ohjataan maakunnan ohjelmallista kehittämistyötä
Keski-Pohjanmaalla toteutettiin maakunnallinen strategian päivitystyö
Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti. Maakuntasuunnitelma
2030 sekä maakuntaohjelma 2014 – 2017 hyväksyttiin kesäkuun
valtuustossa.
Maakuntaohjelmaa toteutetaan joka toinen vuosi laadittavan
toimeenpanosuunnitelman kautta. Toimeenpanosuunnitelmatyö on
ohjeistettu aluekehityslaissa (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014).
Toimeenpanosuunnitelma toteuttaa maakuntastrategiaa kahdelle
seuraavalle vuodelle. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy
toimeenpanosuunnitelman.
Toimeenpanosuunnitelma sisältää:
- keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja toimenpideesitykset
- kuvaukset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton
rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista
hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin
- painopisteet joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta
kohdennetaan sekä
- maakuntien yhteistoiminta-alueiden (YTA) ja muut maakuntien
yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet.
- ELYjen strategisten tulossopimusten tarkistukset keskeisistä
painotuksista
- maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän
Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 -Suomen rakennerahastoohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2015 -2016 ja
maakuntakohtaiset kulmaluvut 2015 ja 2016
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015 - 2016 on
valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden, rahoittajien,
maakuntaliittojen sekä muiden sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn
2014 aikana. Yhteistyön ja kumppanuuden merkitys alueellisessa
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suunnittelutyössä on keskeinen. Toimeenpanosuunnitelmatyössä on
osallistuttu Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan ELY -keskusten
strategisten tulossopimusten päivittämistyöhön. Rahoitussuunnitelman
osalta on käyty neuvottelut alueen rahoittajien kanssa.
Uuden maakuntaohjelman mukaiset työryhmät nimettiin elokuussa ja
työryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa syyskuussa. Hankeideoita ja
kommentteja kerättiin elo-syyskuun aikana ja työryhmissä pohdittiin
keskeisiä painotuksia tuleville vuosille. Toimeenpanosuunnitelma
koottiin käytyjen keskustelujen ja kommenttien perusteella ja
luonnosversio on ollut Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla
kommentoitavana.
Luonnosversio toimeenpanosuunnitelmasta lähetettiin TEM:lle
30.9.2014.
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 –
2016 viedään tiedoksi maakuntahallitukselle 13.10.2014 ja maakunnan
yhteistyöryhmän käsittelyyn ja hyväksyttäväksi 17.10.2014.
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2015 – 2016.
Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
vuosille 2015-2016. Hallitus yksimielisesti päätti esittää, että TOPSUn
sivulle 24 lisätään
Keski-Pohjanmaalle tärkeimmät valtion investointihankkeet ovat;
- ruoka- ja puuhuollon turvaamiseksi alempiasteisen tieverkon
parantaminen, varaamalla sille erityismääräraha.
---
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LIITON VUODEN 2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA
TALOUSARVIO 2015-2017

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 202
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017
taloussuunnitelma on viimeistelyvaiheessa. Olennaiset näkökulmat ovat:
1. Jäsenkuntaosuuksien kasvu tulee olla keskimäärin 0,0 – 1,5 %
tasolla. Viimeistelyn tavoitteena on enintään 1,0 % kasvu.
2. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet noudattavat uuden
maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman painotuksia.
3. Liiton vastuualueiden tavoitteita vuoden 2015 talousarviossa
konkretisoidaan aikaisempaa paremmin mitattaviksi.
4. Yhteistyöosuudet ja jäsenyydet arvioidaan valmistelun yhteydessä,
huomioiden kuitenkin maakunnan eri suuntiin asetetut
yhteistyötavoitteet.
Valmistelutilanteessa 6.10.2014 vuoden 2015 talousarvioon ehdotettujen
määrärahojen osalta on vielä karsintatarvetta noin 50.000 euroa, jotta
saadaan viimeisteltyä maakuntajohtajan lopullinen talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotus.
Maakuntahallituksen 13.10.2014 kokouksessa esitellään hallituksen
lähetekeskustelua vasten talousarviokirjaluonnos, jonka jälkeen esitys
viimeistellään seuraavaan kokoukseen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2015 talousarvion ja
vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman luonnoksen sekä käy
lähetekeskustelun suunnitelmien viimeistelemiseksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 20152017 taloussuunnitelman laadintatilanteen.
---
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IP LENTOLIIKENNEHANKE

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 203
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat käynnistäneet yhteisen
lentoliikenteen kehittämisselvityksen. Hanketta koordinoi Lapin liitto.
- Mukana ovat Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa: EteläSavo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.
- Kustannusarvio 1 M€
- Hankkeen kesto 3 vuotta
Rahoitusosuuden jakautuminen väestömäärän (31.12.2013) mukaan:
- Etelä-Savo: EAKR 111 383 €, omarahoitusosuus 5862 €
- Kainuu: EAKR 58 405 €, omarahoitusosuus 3074 €
- Keski-Pohjanmaa: EAKR 50 154 €, omarahoitusosuus 2640 €
- Lappi: EAKR 133 289 €, omarahoitusosuus 7015 €
- Pohjois-Karjala: EAKR 120 824 €, omarahoitusosuus 6359 €
- Pohjois-Pohjanmaa: EAKR 294 518 €, omarahoitusosuus 15 501 €
- Pohjois-Savo: EAKR 181 427 €, omarahoitusosuus 9549 €
Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueen
ominaispiirteisiin liittyviä haasteita:
- pitkät välimatkat ja harva asutus
- elinkeinoelämän hajanainen rakenne
- ongelmat lentojen kannattavuuden kanssa, kilpailun puute ja kalliit
hinnat
- ongelmat kansainvälisten jatkoyhteyksien osalta, suorien kvyhteyksien vähäisyys
- korvaavien liikennemuotojen puute
- matkailualan vahva sesonkiluonteisuus
- reuna-alueen haasteet matkaketjujen osalta
Hanke on hyväksytty Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnissa ja
kussakin maakuntaliitossa. Hanke tukee Kokkola-Pietarsaaren
kehittämistyötä erityisesti tietoselvitysten tuloksena.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan osallistumisen hankkeen
toteutukseen enintään 3.000 euron omarahoitusosuudella.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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KESKI-POHJANMAAN
MAAKUNTAVERKKOHANKE/KEHITTÄMISHANKE

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 204
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on myöntänyt 2008 Osuuskunta
Keskikaistalle (päätoteuttaja) Keski-Pohjanmaan
maakuntaverkko/palvelualusta A30557 -hankkeelle EAKR-rahaa
934 010 euroa. Kokonaiskustannusarvio 1 334 300 euroa.
Hankkeen kokonaistoteuttamisaika oli 1.7.2007 – 31.12.2011.
Rahoitussuunnitelmaa muutettiin kehittämisjohtajan päätöksellä
21.6.2011. Myönnettyihin EAKR:n ja valtion euromääräisiin osuuksiin
ei tullut muutosta. Osarahoittajat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä
hyväksyivät lisärahoitukset.
KESKIKAISTA Maakuntaverkko / Kehittämishankkeelle (A30557) on
tehty seuraavat rahoituspäätökset;
Kustannusarvio
Rahoitus
- kuntarahoitus
- yksityinen
- EU/EAKR

11/2008
1 334 300 €

7/2011
1 659 016 €

333 575 €
66 715 €
934 010 €

715 214 €
9 792 €
934 010 €

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä osoitti lisää kuntarahaa KeskiPohjanmaan maakuntaverkko/palvelualusta A30557- hankkeeseen
185 020 € ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja
peruspalveluyhtymä 196 620 €.
Yksityisen rahoituksen osuus pieneni 56 923 € ja kuntarahoituksen
osuus kasvoi 381 639 €. Uusi kokonaiskustannusarvio oli 1 659 016 €
Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaiset EAKR:n ja valtion
osuudet eivät euromääriltään muuttuneet.
Hankesuunnitelman mukaisen lopputuloksen toteuttamiseksi oli
muutoksen hyväksyminen hankkeelle tarpeellinen.
Hankkeelle on maksettu ajalla 1.7.2007-31.1.2011 EU/EAKR- rahaa
934 010 euroa, joista Osuuskunta Keskikaista on oma-aloitteisesti
palauttanut 153 615,17 euroa (2010). Palautus kohdistui kuluihin jotka
kuuluivat kyläverkkojen rakentamiskustannuksiin ja PPO:n kanssa
tehtyyn yhteisrakentamiseen.
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Maksatukset no 1-13, ajalta 1.7.2007-31.1.2011
Todelliset
hyv. kustann.

Palautukseen
Erotus
sisältyvät 5/2010
hyv. kustannukset

1 226 616,63

1 446 499,73

Rahoitus, hyv.
- kuntarahoitus 394 790,07
- yksityinen
- EU

51 734,73
780 091,83

449 760,85
62 728,88
934 010,00

219 883,10
54 970,78
10 994,15
153 918,17

Maksatushakemus no 14 ilman Eura2007 hyväksymää päätöstä ajalta
1.2-31.12.2011
Esitetyt kustannukset em. ajalta 262 095,07
Rahoitus
- kuntarahoitus
79 390,98
- yksityinen
9 733,54
- EU
104 425,60
Maksettu maksatushakemusta 14 vastaan 104 425,60 euroa, mutta
järjestelmiin ei teknisistä syistä ole voitu viedä EURA2007 (ei näy
järjestelmässä) ns. sidonnan täytyttyä.
Todelliset hyväksyttävät kokonaiskustannukset koko toteuttamisajalta
yhteensä 1 488 711,70.
Keskikaistan erehdyksessä ilmoittamat kustannukset ja oma-aloitteisesti
maksama EU-tuen palautus, 153 918,17 euroa on maksettu takaisin
2010. Palautus kohdistui ajalta 11/2009-2/2010 esitettyihin
kustannuksiin yhteensä 219 883,10 euroa.
TEM ohjeistanut, että palautus kirjataan rahoittajan virheenä, jolloin
palautuksella ei ole sidontaan vaikutusta Palautusta on yritetty viedä
Valtteriin useamman kerran mutta järjestelmä ollut lukkiutuneessa
tilassa. Tieto Valtteriin viety (historiatietoja ei ole päivämäärästä),
korjattu TEM:n ohjeistuksena 4/2014 ja vielä kerran 5/2014.
Kehittämisjohtajan päätös siitä, ettei palautus vie sidontaa on tehty
12/2011. Tämän jälkeen on maksettu Keskikaistalle 104 425,60 €
hyväksyttäviin kustannuksiin ja saatuun ohjeistukseen perustuen.
Aiemmin palautettu tuki 153 918,17 euroa on kuitenkin vähentänyt
sidontaa ja 1/2012 maksettu 104 425,60 euroa ei enää tämän jälkeen ole
mahtunut sidonnan piiriin.
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Hankkeen jo päätyttyä toteutuneet hyväksyttävät kokonaiskustannukset
jäivät alle hyväksytyn kustannusarvion. Maksetuista EU/EAKR
hankerahoista Osuuskunta Keskikaista palauttanut takaisin 46 375,25
euroa. Palautettava summa on kertynyt takautuvasti tehdyn
rahoituspäätöksen tukiprosentin pienenemisestä (70 %:sta 54 %) sekä
tukikelvottomista kustannuksista.
Rahoituspäätöksen ja ohjeistuksen mukaan sidontaa olisi ollut vielä
jäljellä, mutta järjestelmä ei antanut kirjata kustannuksia eikä rahoitusta
Valtteriin. Meillä ei ole tietoa siitä kenen kanssa TEM:istä on
keskusteltu palautuksen kirjaamisesta, koska asiaa hoitaneet henkilöt
ovat vaihtuneet.
TEM.n ohjeen mukaan palautuksen kuittaaminen olisi pitänyt tehdä
2010 maksatusten yhteydessä. Silloin järjestelmän toimimattomuuden
vuoksi palautusta ei kuitenkaan pystytty kirjaamaan ajallaan.
(EY) yleisasetuksen no 1083/2006 98 artikla ja muutosasetus ed. (EU)
1303/2013 143 artikla kohta 2 ja 4 puoltavat näkemystä siitä, että
sidontaa ei voida vähentää tuensaajan omatoimisen julkisen tuen
palautukseen perustuen.
TEM:iin on oltu yhteydessä useaan eri otteeseen. Keväällä 2014 asiasta
oltiin yhteydessä TEM:ssä eri virkavirkamiehiin. Toukokuussa
pyydettiin korjausta Eura2007 järjestelmään Keskikaistan
maakuntaverkko kehittämishankkeeseen, jotta palautuksesta huolimatta
hankkeelle myönnetyn sidonnan voisi käyttää hankkeen hyväksyttävien
kustannusten osalta.
Toivoimme pääsevämme asiassa eteenpäin siten, että Osuuskunta
Keskikaistalle ei aiheutuisi ylitsepääsemättömiä hankaluuksia
palautuksen takia.
Neuvotteleva virkamies TEM:stä vastasi sähköpostiimme 16.6.2014
seuraavasti;
”Kysymys osuuskunta Keskikaistan kehittämishankkeen A30557
(Maakuntaverkko) lisärahoituksesta pitäisi ratkaista, ja järjestelmään
kirjaamaton ennakkomaksu selvittää. Olemme ehdottaneet kahta eri
tapaa, joiden lopputulos on sama, eli järjestelmässä olevan tiedon ja
tehtyjen päätösten vastaavuus.
Kaksi vaihtoehtoista ratkaisua rahoittajan menettelyksi
- joko teette jatkopäätöksen hankkeen toteuttamisajan jatkamisesta ja
lisärahoituksen sidonnan vastaamaan tuota jo ennakkona
maksatushakemuksesta 14 maksettua, ei Valtterin kautta tallennettua
summaa (jonka jälkeen kyseinen ongelma avointen
maksatushakemusten ja maksetun ennakon sisällyttämisestä
hankkeelle ei ole)
tai
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maksatushakemukset 14 ja 15 hylätään Valtterisssa, jolloin 13 jää
viimeiseksi hankkeen päätyttyä, ja selvitätte ennakkona maksamanne
rahoituksen muiden rahoitusosuuksien kesken tuensaajan kanssa –
rr-hanke ja sen saamat varat olisivat kuten kumulat
maksatuspäätöksen 13 jälkeen

Sellaista ratkaisua, jolla kertaalleen takaisinperitty summa palauttaisi
samaa tukea maksettavaksi ilman uutta rahoituspäätöstä, ei ole
olemassa. Takaisinperintä kohdistuu vain jo maksettuun tukeen, ja kun
ajallisesti maksetun tuen ja saadun palautuksen välissä on komissiolle
jätetty maksupyyntö, on takaisinperintä suoritettava sääntöjen mukaan
oikein (kuten olette tehneet). Takaisinperitty tuki on toki käytettävissä
muuhun hankkeeseen, mutta ei tähän samaan, jolta se oli peritty ((EY)
1260/2006 art 98), sääntö on koodattu Valtteri-järjestelmään. Näin
joutuvat toimimaan kaikki välittävät toimielimet EU-tasolla, tätä
sääntöä ei ole mahdollista kumota omalla päätöksellä.”
Osuuskunta Keskikaistan edustajien kanssa käytiin neuvottelu
20.8.2014, jossa sovittiin liikaa maksettavan palautuksen
suoritusajankohdaksi elo-syyskuu 2014.
Kehittämisjohtaja on esittänyt, ettei hankkeelle myönnetä enää
jatkoaikaa eikä lisärahoitusta.
Keski-Pohjanmaan liitto on perustanut toiminnan tasausrahaston 2011.
Rahasto perustettiin mm. ennalta arvaamattomien menojen kattamiseksi
hanketoiminnassa. Rahastoa hoitaa maakuntahallitus. Käytöstä laaditaan
selvitys vuositilinpäätöksen yhteydessä josta selviävät rahaston menot ja
tulot sekä rahaston tila vuoden lopussa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy, että Osuuskunta Keskikaistalle maksettu
58 050,35 euroa kirjataan lakisääteisen toiminnan kuluksi
(yhteistyökumppanuudet) ja katetaan purkamalla liiton toiminnan
tasausrahastoa sääntöjen puitteissa.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi, että Osuuskunta
Keskikaistalle maksettu 58 050,35 euroa kirjataan lakisääteisen
toiminnan kuluksi (yhteistyökumppanuudet) ja katetaan purkamalla
liiton toiminnan tasausrahastoa sääntöjen puitteissa, mikäli tätä ei voida
maksatusvaltuuksista kattaa.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 13.10.2014 § 205
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 22.9-12.10.2014
2. Myynnin Foorumi loppuraportti
3. Witera loppuraportti
4. Biojalostamo - Biorefinery loppuraportti
5. Arvoaineiden talteenottomenetelmät kasviraaka-aineista
loppuraportti
6. Matute –hankkeen loppuraportti
7. Maakuntahallituksen kokoukset pidetään marraskuussa 10. ja 17.
päivä 2014.
8. Puheenjohtajiston työvaliokunta 23.10.2014 klo 12.
9. VIRSU/Muistio 710.2014 aluehallinnon rakennevaihtoehtoja
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 199-202, 205
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 203-204

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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